RELATÓRIO AÇÕES – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
E GESTÃO PARTICIPATIVA
Janeiro à Agosto de 2021
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Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão ParticipativaSUPGEP

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
Instrumentos Oficiais de Planejamento no SUS:
Nos primeiros meses de 2021, os instrumentos de Gestão foram devidamente elaborados,
encaminhado, apreciados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo eles:
A Programação Anual de Saúde PAS- 2021, a qual é o desdobramento anual do PMS, a partir
da definição das Ações, de Metas e Indicadores de Saúde, Atividades e Fonte de Recursos
Financeiros, que operacionalizarão as Diretrizes e Objetivos do respectivo Plano.
Aprovada pelo CMS através da resolução de nº 03, de 08 de abril de 2021.

O

Relatório

Detalhado

Quadrimestral-

é

um

instrumento

de

monitoramento

e

acompanhamento da execução da PAS.
RDQA - 3° quadrimestre de 2020, aprovado pelo CMS através da resolução de nº 05, de 06 de
Maio de 2021.
O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020- É o instrumento que apresenta os resultados
alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem
necessários

ao

Plano

de

Saúde

e

às

Programações

Anuais

seguintes.

Aprovado pelo CMS através da resolução da resolução de nº 06, de 06 de Maio de 2021.
O

Relatório

Detalhado

Quadrimestral-

é

um

instrumento

de

monitoramento

e

acompanhamento da execução da PAS.
RDQA - 1° quadrimestre de 2021, aprovado pelo CMS através da resolução de nº 09, de 05 de
Agosto de 2021.

Estes instrumentos são interligados e devidamente alimentados no sistema do Ministério da
Saúde- DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) o qual foi regulamentado pela
Portaria de Consolidação no 1, de 28 de setembro de 2017, artigos 435 a 441.
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Instrumento

Status

Resolução do CMS

PMS 2014-2017

Aprovado

Resolução n.º 08 de 05/06/2014

PAS 2017

Aprovado

Resolução n.º 01 de 06/04/2017

1º RDQA 2017

Aprovado

Resolução n.º 07 de 20/12/2017

2º RDQA 2017

Aprovado

Resolução n.º 07 de 20/12/2017

PMS 2018-2021

Aprovado

Resolução n.º 04 de 20/03/2018

PAS 2018

Aprovado

Resolução n.º 05 de 20/03/2018

3º RDQA 2017

Aprovado

Resolução n.º 09 de 03/05/2018

RAG 2017

Aprovado

Resolução n.º 10 de 03/05/2018

1º RDQA 2018

Aprovado

Resolução n.º 18 de 06/12/2018

2º RDQA 2018

Aprovado

Resolução n.º 01 de 09/01/2019

PAS 2019

Aprovado

Resolução n.º 04 de 07/02/2019

3º RDQA 2018

Aprovado

Resolução n.º 06 de 13/03/2019

RAG 2018

Aprovado

Resolução n.º 08 de 08/05/2019

1º RDQA 2019

Aprovado

Resolução n.º 12 de 04/07/2019

2º RDQA 2019

Aprovado

Resolução n.º 18 de 07/11/2019

PAS 2020

Aprovado

Resolução n.º 04 de 05/03/2020

3º RDQA 2019

Aprovado

Resolução nº 06 de 03/09/2020

RAG 2019

Aprovado

Resolução nº 07 de 03/09/2020

1º RDQA 2020

Aprovado

Resolução nº 09 de 05/11/2020

2º RDQA 2020

Aprovado

Resolução nº 01 de 07/01/2021

3º RDQA 2020

Aprovado

Resolução nº 05, de 06/05/2021

RAG 2020

Aprovado

Resolução nº 06, de 06/05/2021

PAS 2021

Aprovado

Resolução nº 03, de 08/04/2021

1º RDQA 2021

Aprovado

Resolução nº 09, de 05/08/2021
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Financiamento
De acordo com os dados extraídos do Relatório Detalhado Quadrimestral, referente ao 1º
quadrimestre de 2021, o demonstrativo da utilização dos recursos, aponta que o município de
Arapiraca atingiu o percentual de 25,38% em despesa com saúde financiada com recursos
próprios municipais. O total acumulado de despesas com saúde correspondeu a R$
87.959.181,19, sendo R$ 67.776.074,83 de transferências intergovernamentais e R$
20.183.106,36 de recursos próprios. Superando a previsão legal de 15% estabelecida pela LC
141/2012.
Desde 2010 o município vem atingindo um percentual superior a 15,00%, no ano de 2014 esse
percentual cresceu significativamente para 31,45%, em 2015 atingiu o maior número dos
últimos anos, 34,99%, apresentando redução em 2016 para 34,41%, e em 2017 para 22,78%;
em 2018 houve um aumento nesse percentual atingindo 27,19%, em 2019 esse percentual
correspondeu a 26,26% e, em 2020 esse percentual foi de 25,25%.
Processo de Construção Coletiva do Plano Municipal de Saúde 2022-2025
Nos

primeiros

meses

de

2021

a Equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde se reuniu para traçar estratégias para a
construção do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, com a definição de estratégias mais
adequadas, tendo em vista a pandemia de coronavírus.
O Plano Municipal de Saúde é um instrumento central de planejamento para a definição e
implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde pública municipal para o período de
quatro

anos.

Foi elaborada e discutida a proposta do processo de construção do PMS 2022-2025, seguindo
a premissa do envolvimento dos diversos setores sociais durante todo o processo de
construção, tendo em vista uma configuração adaptada para o contexto de pandemia, seguindo
os

cuidados

e

respeitando

as

medidas

sanitárias

de

segurança.

Como parte da metodologia de construção do PMS 2022-2025, ocorreu no dia 08 de Julho o
Seminário Virtual de Sensibilização das Equipes Locais de Saúde para participação no
processo de construção Coletiva do PMS 2022-2025, o mesmo foi transmitido pelo canal do
YouTube da Prefeitura Municipal de Arapiraca, o qual teve a participação de aproximadamente
800 pessoas, entre membros da equipe técnica da SMS, Conselheiros de Saúde, estudantes,
profissionais

e

gerentes

das

Unidades

de

Saúde

O seminário teve como objetivos:
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do

município.

1- Propor a construção coletiva do PMS de Arapiraca para o quadriênio 2022-2025, utilizando o
planejamento

estratégico,

ascendente

e

participativo;

2- Sensibilizar os profissionais de saúde para participação ativa nas oficinas de planejamento
local;
3- Apresentar a análise situacional de saúde, servindo como subsídio às equipes das Unidades
para realização das Oficinas Locais de Saúde, as quais ocorrerão nos respectivos territórios
com a participação popular, através dos representantes dos Conselhos Locais de Saúde.

Durante os meses de Julho e meados de Agosto, os Gerentes e as Equipes das Unidades de
Saúde realizaram suas Oficinas Locais de Planejamento juntamente com os Conselhos Locais
de Saúde, tendo como objetivos discutir sobre os problemas/necessidades de saúde daquele
determinado território, levantando propostas de solução, as quais serão contempladas no PMS
2022-2025.
As oficinas ocorreram em 100% das UBS e em 04 Unidades Especializadas. Como meio
facilitador do processo foi elaborado um formulário, o qual teve como objetivo promover a
participação dos diversos atores sociais na definição das prioridades do setor saúde, em nível
local. O referido formulário foi estruturado em 04 campos para alimentação (Identificação das
Unidades de Saúde; Análise da situação de saúde das Unidades; Disposição de Propostas
distribuídas em eixos temáticos e propostas centrais sugeridas pelas Áreas Técnicas; Espaço
livre para elaboração de Propostas de acordo com as necessidades das Unidades de Saúde).
O formulário foi enviado através de um link, o qual foi discutido e preenchido coletivamente
pelos atores sociais pertencentes às Unidades de Saúde, por meio de Oficinas Locais.

Com a finalização das oficinas, as propostas produzidas serão devidamente condenadas e
validadas pelas áreas técnicas, para então serem disponibilizadas para Consulta Pública,
sendo esta mais uma etapa que garante a participação social. A Consulta Pública está prevista
para ser iniciada em Setembro

PROJETOS DE INVESTIMENTO
A SUPGEP elabora e acompanha os Projetos de Investimento de Construção, Reforma e
Ampliação de Unidades de Saúde e de aquisição de novos equipamentos e material
permanente, através da inscrição de projetos no Fundo Nacional de Saúde-FNS, além do
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acompanhamento das obras em andamento no Sistema de Monitoramento de Obras –
SISMOB, em parceria com os Engenheiros Responsáveis. Além disso, a equipe técnica faz o
acompanhamento no Sistema de Gerenciamento de Objetos do FNS, operacionalizando os
recursos oriundos de Emendas Parlamentares, desde sua inscrição, publicação de portaria e
recebimento de recursos.

A Gestão Municipal entregou a população as seguintes Unidades de Saúde:
UNIDADE DE SAÚDE
Complexo

Multiprofissional

–

DATA DE INAUGURAÇÃO
Unidade 14/05/2021

Sentinela, Pronto Atendimento e Sad
UBS Nossa Senhora Aparecida

16/08/2021

UBS Canafístula

Previstas para serem inauguradas neste 2º

UBS Sem. Arnon de Melo

semestre/2021.

Reforma CRIA
Reforma e Ampliação do 5 Centro

GESTÃO PARTICIPATIVA

Conselho Municipal de Saúde
O Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca tem caráter permanente e deliberativo, é um
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços,
profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação e proposição de estratégias e no
controle da execução da Política de Saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e
financeiros.
As reuniões ordinárias mensais, vem ocorrendo de maneira forma on-line pelo aplicativo
Google Meet, com transmissão ao vivo via Youtube.

Conselhos Locais de Saúde

O município de Arapiraca, pioneiro no Estado de Alagoas na implantação do Conselho
Municipal de Saúde, avançou ainda mais na adoção de práticas e mecanismos que efetivam a
participação popular em espaços democráticos descentralizados com a implantação dos
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Conselhos Locais de Saúde. Regulamentado em 2011, a partir da Lei municipal nº2.766, o
Conselho Local de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo,
integrante à Unidade Básica de Saúde que tem o poder de decisão, participação e colaboração
efetiva nos programas e ações que são desenvolvidos. Composto de forma paritária entre os
três segmentos representativos da saúde: Usuários do SUS, Governo e Trabalhadores da
Saúde, o Conselho Local de Saúde tornou-se um espaço de exercício da cidadania, onde todos
os atores envolvidos buscam coletivamente a melhoria da saúde pública contribuindo assim
para o fortalecimento do controle social na Atenção Primária do município e em algumas
Unidades

Especializadas,

a

exemplo

do

Conselho

do

Caps

e

Caps

AD.

A Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou em Março/2021 o
processo de Reativação dos Conselhos Locais de Saúde, junto às Unidades de Saúde. O
processo teve o envolvimento da equipe técnica da SMS, através da Superintendência de
Planejamento Estratégico e Gestão Participativa e do Conselho Municipal de Saúde.
Em Julho/2021, o processo foi finalizado com a reativação de 100% do Conselhos Locais de
Saúde, totalizando 336 de Conselheiros titulares e 336 de Conselheiros suplentes, com
representatividade dos usuários, gestão municipal e trabalhadores da saúde, que terão
mandato

coletivo

pelo

período

de

dois

anos.

A composição dos Conselhos Locais de Saúde é por 16 membros, sendo 8 titulares e 8
suplentes, sendo 50% de usuários da UBS, 25% do governo municipal (Saúde, Educação e
Assistência Social), e 25% de trabalhadores da saúde.

Os Conselhos Locais de Saúde vem sendo devidamente acompanhados e fortalecidos pela
atuação da assessoria técnica da Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão
Participativa.
Ouvidoria SUS
Em 30 de maio de 2011, a Ouvidoria do SUS no município de Arapiraca foi implantada com
uma coordenação que integra a Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão
Participativa (SUPGEP) da Secretaria de Saúde e desde então, constitui-se num espaço
estratégico e democrático de mediação entre o cidadão e os gestores e trabalhadores do SUS,
relativos aos serviços prestados, bem como de disseminação de informações em saúde.
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Nos primeiros seis meses de 2021, a Ouvidoria SUS registrou 193 demandas, a descrição das
principais demandas se classificam da seguinte forma: Vigilância em Saúde; Assistência à
Saúde

e

Estratégia

de

Saúde

da

Família.

Durante os 10 anos de funcionamento da Ouvidoria SUS, foram recepcionadas mais de 2.000
demandas, as quais foram analisadas e direcionadas aos serviços de saúde; após condução, a
Ouvidoria vem conseguindo atingir um percentual de resolutividade de 75,26% das demandas
apresentadas.

AÇÕES COVID-19
Com relação ao enfretamento da COVID-19, o Grupo Técnico vem se reunindo, com
discussões em torno do Plano de Operacionalização da Vacinação, além do acompanhamento
do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) do
Município de Arapiraca-AL.
UNIDADES DE REFERÊNCIA:

COMPLEXO MULTIPROFISSIONAL:
- Unidade Sentinela/24h- atendimentos aos usuários que são encaminhados dos serviços de
saúde, residentes no município de Arapiraca- desde sua implantação em 23 de março de 2020,
o serviço realizou mais de 60.000 atendimentos;
- Pronto Atendimento -Centro de Síndrome Gripal – com atendimentos de síndromes gripais
leves – Esteve em funcionamento do dia 08 de março de 2021 até a primeira semana de
Agosto, foram realizados mais de 8.000 atendimentos, o referido serviço foi suspenso devido a
diminuição dos atendimentos.

UNIDADE DE TRIAGEM IZA CASTRO:
Da Secretaria de Estado da Saúde, localizada no Ginásio Municipal João Paulo II - com
atendimentos aos munícipes de Arapiraca e dos municípios pertencentes à 7ª Região de
Saúde. Desde sua implantação em 13 de junho de 2021, o serviço realizou mais de 60.000
atendimentos.
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