OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PMS, COM VISTAS AO PPA
OBJETIVOS
• Apresentar aos participantes a metodologia do planejamento para a construção do Plano de Saúde, através de atividades
práticas;
• Levar os participantes a compreenderem a importância do PMS dentro do PPA, LDO e LOA, entendo o contexto sanitário e as
políticas públicas de saúde vigentes da macro e microrregião de saúde, bem como a organização do atendimento aos usuários.
2 – ESTRATÉGIAS E ATIVIDADES
As atividades do curso estão articuladas de forma a auxiliar os participantes a produzirem o PMS de seu município; através de
exposições dialogadas, atividades em grupos, estudo dirigido.
Discussões estruturadas facilitarão a troca de experiências, e ao esclarecimento de dúvidas, possibilitando ainda construção de
estratégias para melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos municípios aos seus cidadãos.
Carga horária: 16 horas.
3- PROGRAMAÇÃO
1° DIA – Manhã 04/12/2017
8:00hs- Inscrições/recebimento de material
8:30 min.- Introdução ao desenvolvimento do planejamento estratégico em saúde e sua organização dentro do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, demais legislações vigentes.
10:15 min. - Os processos de planejamento e programação
Diagnóstico da rede assistencial, reconhecendo a capacidade instalada ·e operacional, os vazios assistenciais, às solicitações de
serviços advindas do CMS; da CMS;
12 ás 13:30 min. – Intervalo p Almoço
13:30 min. – Levantamento dos nós críticos,
15:30 min. – Intervalo- Cofee Breack
15:45 min. – Ordenação das prioridades
17:00 - Encerramento
2° DIA – Manhã 05/12/2017
8:00hs – Desenhando o Plano Municipal de Saúde dentro dos Blocos de Gestão
10:00hs – Cofee breack
10:15 min. –
Construindo a programação Anual de Saúde
Definição de financiamento das ações: recursos econômicos necessários
12 às 13:30 min. – Intervalo p Almoço Tarde
13:30 min. Entendo o Orçamento em Saúde e a importância de se trabalhar dentro das receitas, para se evitar o desabastecimento e a interrupção dos serviços, Criando estratégias para minimizar e evitar os mandados judiciais e a intervenção sistemática da Justiça nos serviços de saúde.
15h30minmin. – Cofee Breack
15h45min min. – Continuidade das atividades, Dirimindo dúvidas
17:00 hs - Encerramento
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