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Desafios  Atuais na Gestão do SUS: 

O que temos pela frente ?

Quais mudanças devemos 

incorporar nas nossas práticas 

cotidianas ? 

Quais  resultados podemos alcançar ?



Pensar uma Gestão Pública diferente, inserida 
em um mundo conectado, complexo, marcado 
por contornos difusos entre setores distintos, 

com múltiplas formas e estilos de 
representação.
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Planejamento
Ferramenta indispensável ao Administrador (Gestor) Público 

responsável

Planejamento pode ser  entendido  como  a escolha 
consciente de ações  que aumentem as chances de obter no 

futuro algo desejado no presente. É uma atividade que orienta 
possibilidades,arranjos institucionais e políticos. Planejar é um 
processo, enquanto o plano é um registro momentâneo deste 

processo e o planejador é seu facilitador.” 

Almanaque do planejamento, para entender e participar. MPOG



No âmbito Governamental , o PLANEJAMENTO abrange:

Objetivos e metas;

Atividades e recursos;

Meios de avaliação e controle

 A Constituição de 1988: Trata do Planejamento e Orçamento, de

forma integrada, estabelecendo por Leis iniciativa do poder executivo – o

Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO), os orçamentos

anuais (LOA);

 Imposição legal que os orçamentos estejam sempre em conformidade

com os planos;



Tributação sem limites 

Rei Feliz 

Origem da vinculação Planejamento x
Orçamento



 A prática orçamentária teve sua origem há séculos, quando as obrigações
tributárias impostas pelos Monarcas se tornaram impossíveis de serem
suportadas

 Para fazer frente aos gastos administrativos, os Monarcas tinham o poder
discricionário de tributar, o que levou o povo a conceber que o abuso na
cobrança de elevados impostos poderia ser limitado através do Parlamento

 Enquanto a soberania esteve exclusivamente nas mãos do Rei, a este cabia
decretar impostos e dar aplicação ao seu produto, sem fiscalização alguma e
sem regras às quais precisasse obedecer



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
Elementos básicos no Sistema de Orçamentação 

• Plano Plurianual (PPA)
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
• Lei Orçamentária Anual (LOA)

Constituição Federal de  1988:



O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos 
prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. 

•Plano Plurianual –PPA
(Inciso I e §1º do art. 165 da CF/88);

•Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO
(Inciso II e §2º do art. 165 da CF/88);

•Lei Orçamentária Anual –LOA
(Inciso III e §5º do art. 165 da CF/88) 

•Lei de Responsabilidade Fiscal 
–Integra os instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA 

–Compromete a execução orçamentária e planejamento 
–Integra a execução orçamentária à financeira 

BASE  LEGAL



1º  ANO DE GOVERNO

Execução  Planejamento Governo Anterior

Promessas de Campanha/
Plano Governo

Elaboração PPA  04 anos
Elaboração LDO-LOA 

Ano 2 

ANO 2 – “Inicio “  
Novo Governo

Vigência do PPA -
LDO-LOA do Novo 

Governo 



Cronograma dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento 

Planejamento

Governamental
Instrumento Conteúdo Básico Prazo Periodicidade / entrega

Ocorre através 
de Leis de 

iniciativa do 
executivo e 

aprovação no 
legislativo

PPA

• ; Compromissos e

Programação do Governo

para 4 anos com diretrizes,

objetivos e metas

30/08

 Quadrienal;

 Prefeito entrega na Câmara;

 O prazo  dos órgãos deverá 

anteceder o prazo final de acordo 

com a Lei Orgânica de cada 

município;

LDO 

Orientador da 

LOA

• Instrumento mediador do 

PPA e LOA;

• Define diretrizes e metas 

prioritárias extraídas do PPA

15/04

 Anual

 Apresentada na câmara dos 

vereadores até 15 de abril

LOA As 

diretrizes tem 

está em 

consonância 

com PPA e 

LDO

• Instrumento de Gestão 

pública;

• Conter os aspectos de 

equilíbrio entre receita e 

despesas;

• Conter metas e objetivos 

prioritários;

•30/08

• Anual;

• Entregue na câmara dos vereadores 

até 30/08 para avaliação e 

preposições para posterior sansões 

do chefe do poder executivo até o 

mês dezembro.



“O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento para o planejamento estratégico do município, isto é,

para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção à uma visão de futuro, a um
cenário de médio prazo.”
 Instrumento de Planejamento onde o Governo Municipal se compromete, por um período de 04 anos, a

implementar, de forma regionalizada, um plano de investimentos prioritários voltados ao crescimento do
Município.

 É um plano de investimento regionalizado que reúne diretrizes, objetivos e metas da administração
pública.

 É um Instrumento de gestão, na medida em que organiza a proposta do Governo em programas, ações e
produtos, propiciando visibilidade pública e permitindo o seu monitoramento e avaliação.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Define diretrizes para elaboração e execução do orçamento.
Apresenta as metas para cada ano

Lei Orçamentária Anual (LOA): Reserva recursos para as metas do ano. Elaborada conforme diretrizes da LDO.



Para cumprir os prazos estabelecidos, o poder executivo municipal 
(Prefeito) estabelece as datas em que os órgãos devem enviar suas 

propostas para consolidação das políticas públicas ( exemplo: saúde, 
educação, ação social etc). 

Secretário (a):  não deixe que outros atores definam as 
prioridades da saúde do  seu Município. Esse é um momento e 

uma responsabilidade sua juntamente com as instâncias 
colegiadas de Gestão- CMS !!!



Legislação do SUS

A Lei Orgânica de Saúde de nº 8.080, a Lei 8.142 de 1990,

o Decreto 7.508 de 2011, a Lei 141 de 2012 e da Portaria

de nº 2135 de 2013 definem diretrizes para o

planejamento do SUS, estabelecendo como Instrumento

de Planejamento o Plano Municipal de Saúde,

Programação Anual e o Relatório de Gestão,

responsabilizando o secretário, não apenas, com a

elaboração dos instrumentos, mas também com o

cumprimento de diretrizes e metas respeitando os prazos

estabelecidos, assim como no planejamento

governamental.

Destaque

 A Constituição de 1988 - no seu título VI,

Artigos 165 a 167, bem como o Artigo 35,

parágrafo segundo, inciso I, das Disposições

Transitórias (CF/88);

 Lei Federal de nº 430 de 1964, Artigo 48

 A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF nº. 101

de 2000;

 Lei Orgânica de Saúde (8.080) de 1990, Artigo

36, § 1º;

 Lei nº 142 de 1990;

 Lei Complementar 141 de 2012;

 O Decreto nº 7.508/2011;

 A Portaria nº 2.135 de 2013

 Resolução CIT nº 23/2017

 Portaria nº 3.992/2017

 Resolução CIT nº 23/2017



Planejamento

da Saúde (Específicos )
Instrumento Conteúdo Básico Prazo Periodicidade / entrega

Materializado  
nos 

instrumentos 
PMS, PAS e 

RAG

Plano 

Municipal de 

Saúde

• Análise situacional da saúde do 

município;  Objetivos, diretrizes, 

metas e indicadores;

• Monitoramento e avaliação.

15/04 do 1º ano do 

governo (pelo  menos 

os  macro objetivos 

prontos)

• Quadrienal, antes do PPA

• Aprovação pelo CMS.

Programação 

Anual de Saúde

Extrair do PMS 

diretrizes e metas 

correspondentes 

ao ano em 

exercício

• Metas (atreladas a); 

• Ações (atreladas a); 

• Recursos. Validade: anual. Prazo: 

15 de Abril de cada um dos anos

AAté 15/04 de cada 

ano do governo

• Anual 

• Aprovado CMS;

• Subsidia o Planejamento 

Orçamentário do Município 

LDO e LOA 

Relatório Anual de 

Gestão,  analisa os 

resultados para 

aferir indicadores 

para a PAS

• Diretrizes, objetivos e 

indicadores do PMS;

• Metas previstas e executadas da 

PAS; Resultados; Análise da 

Execução Orçamentária;

Até 30/03, de cada ano
• Anual;

• Aprovado pelo CMS;



Trajetória do Planejamento no SUS: alguns 

marcos legais 

L.C  141/2012

Decreto 7.508/2011

Portaria  nº 204/2007

PACTO PELA SAÚDE

2006

NOAS 02
NOB 96

Lei 8.142/1990

Resolução CIT  nº 23/2017
Portaria nº 3.992/2017

Resolução CIT  nº 37/2018

NOAS 01

NOB 93

NOB 91

Lei 8.080/1990

Portaria nº 2.135 /2013



 Embora o Planejamento da Saúde seja parte do Planejamento
Governamental, do orçamento e das diretrizes municipais, na prática, os
instrumentos são construídos de forma separada e em tempos diferentes.

Problemas Recorrentes: COMO É HOJE

Como Assim?

• Geralmente o PPA é feito sem as diretrizes do Plano Municipal de Saúde que, 
por sua vez, é construído, bem posterior a elaboração do PPA;

• A Programação Anual de Saúde, quando feita, é sem consonância e em total 
descompasso de temporalidade com a LDO e LOA;

• O Relatório de Gestão, em geral, não faz interface com a Programação Anual,
LDO e LOA.



 Um alinhamento de prazos com os dispositivos legais do SUS em sintonia com o
planejamento fiscal do governo;

 O diálogo entre os instrumentos é fundamental para que o novo modelo de repasse
dos recursos do SUS que exclui os blocos de financiamento e as famosas “caixinhas”,
se efetive, concretamente, com a criação de apenas duas modalidades de repasse:
CAPITAL E CUSTEIO;

 A necessária re-organização dos planos orçamentários municipais, estaduais e da
união, além de mudanças estruturais em processos da Gestão, tais como
Planejamento Integrado, Programação, Sistema de Informação em Saúde,

Monitoramento/Avaliação e a efetiva Gestão dos Fundos de Saúde.

É NECESSÁRIO: 



Cronograma dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento 

2021 a 2024

2021
PMS
PAS
RAG

PPA
LDO e LOA

2022
PAS
RAG

LDO e LOA

2023
PAS
RAG

LDO e LOA

2024
PAS
RAG

LDO e LOA



• PPA (Plano Plurianual)

• LDO ( Lei de Diretrizes Orçamentária)

• LOA (Lei Orçamentária Anual)

• LRF (Relatório de Gestão Fiscal e de 
Execução Orçamentária )

Política 

Governamental

• Plano de Saúde

• PAS (Programação Anual de Saúde)

• RPCQ (Relatório quadrimestral de 
Prestação de Contas

• RAG/RG (Relatório Anual de Gestão)

Política da 
Saúde

Inter-relação da Política Fiscal com a Política da Saúde



… A nossa participação na

emancipação humana pode ir do 

simples sorriso, da palavra de 

amizade que ilumina o rosto do 

outro, até o esforço organizado para

desenraizar o apetite do poder nos

povos e nas instituições….

( Rose Marie Muraro)



Obrigada! 
Ana Maria Eulálio

Psicóloga, MSC Políticas Públicas/Sanitarista
Diretora de Planejamento da SESAPI

ana.eulalio.ame@gmail.com
(86) 9 8851-2029/9407-7219
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