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Objetivo: Apresentar o ambiente de treinamento do Módulo Planejamento
do DigiSUS Gestor e traçar uma ação conjunta para sua implementação no
estado.

Roteiro da apresentação:

– O que é DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP)?

– Objetivos do módulo planejamento;

– Legislação e desafios do planejamento em saúde;

– O que será possível registrar no módulo planejamento?

– O que o sistema oferece e como utilizá-lo?

– Quem pode acessar o módulo planejamento?

– Solicitação de cadastro para acesso ao DGMP via SCPA – Treinamento.



O QUE É?

O DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) é um sistema de
informação para o registro e monitoramento dos instrumentos de
planejamento em saúde, que são o Plano de Saúde, a Programação Anual
de Saúde (PAS), o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e
o Relatório Anual de Gestão (RAG), incluindo-se também a Pactuação
Interfederativa de Indicadores.



OBJETIVOS DO MÓDULO PLANEJAMENTO

INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O DGMP integra dados existentes
em diversos sistemas nacionais, o
que é indispensável para otimizar
o tempo no momento do
preenchimento e facilitar o acesso
às informações para o
planejamento em saúde.

RESPEITO AO CICLO DE PLANEJAMENTO

O sistema atende o disposto na legislação
de planejamento do SUS, e foi estruturado
para receber as informações dos
instrumentos de planejamento de forma
sequencial, observando os períodos de
elaboração e os prazos de apresentação em
cada esfera, assim como para acompanhar
a vigência de cada um deles.



Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990

Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011

Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012

Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, Art. 435 ao 441

Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, Art. 94 ao 101

Resolução (CNS) Nº 453, de 10 de maio de 2012

Resolução (CNS) Nº 459, de 10 de outubro de 2012

Resolução CIT Nº 8, de novembro de 2016

LEGISLAÇÃO



DESAFIOS DO PLANEJAMENTO EM SAÚDE



O QUE SERÁ POSSÍVEL REGISTRAR NO MÓDULO 
PLANEJAMENTO?



O QUE SERÁ POSSÍVEL REGISTRAR NO MÓDULO 
PLANEJAMENTO?

http://digisusgmp-treinamento.saude.gov.br/

http://digisusgmp-treinamento.saude.gov.br/




QUEM PODERÁ ACESSAR O MÓDULO PLANEJAMENTO?

Acesso Público:
Todas as informações e
instrumentos inseridos são
disponibilizados na plataforma
do DigiSUS Gestor:

http://digisus.saude.gov.br/gestor/#/planejamento

Acesso Restrito:
Gestores e técnicos das secretarias
municipais e estaduais de saúde,
assim como os respectivos
conselhos de saúde, quando
couber apreciação.

http://digisusgmp-treinamento.saude.gov.br/

http://digisus.saude.gov.br/gestor/#/planejamento
http://digisusgmp-treinamento.saude.gov.br/


 Gestor: Perfil específico para o gestor. Pode visualizar e preencher todos os
campos de entrada no sistema: Identificação, Pactuação Interfederativa de
Indicadores, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatórios de
Gestão, além de anexar arquivos. Somente este perfil possui permissão para
gravar definitivamente as informações, enviar para análise do Conselho de
Saúde, quando for o caso, e fazer ajustes nos instrumentos;

 Técnico: Perfil específico para técnicos que preenchem o sistema. Pode
visualizar e preencher todos os campos de entrada no sistema: Identificação,
Pactuação Interfederativa, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e
Relatórios de Gestão, além de anexar arquivos.

 Conselho de Saúde: Pode visualizar todas as informações que já estiverem
finalizadas pelo Gestor (Plano de Saúde, PAS, Pactuação Interfederativa e
Relatórios de Gestão). Emite parecer e considerações na Pactuação e Relatórios
de Gestão, inserindo resolução correspondentes, e também pode devolver para
ajustes, quando necessário.

PERMISSÕES: GESTOR, TÉCNICO E CONSELHO DE SAÚDE



SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO DGMP – via SCPA

Atenção:
Ambiente de Treinamento

http://aplicacao-treinamento.saude.gov.br/scpa-usuario-treina/

http://aplicacao-treinamento.saude.gov.br/scpa-usuario-treina/


INFORMES

• O Relatório Anual de Gestão de 2018, bem como o registro de metas da
pactuação interfederativa de indicadores de 2019, serão encaminhados pelo
DGMP;

• SARGSUS: Descontinuidade - ficará disponível apenas para encaminhamento
de relatórios e apreciação por parte dos Conselhos de Saúde de anos
anteriores a 2018, até 31 de dezembro de 2019;

• Documentos anteriores não serão perdidos, a migração para o DGMP está
prevista; e

• Portaria DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento: já pactuada em CIT e em
análise na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde para posterior
publicação.



REFERÊNCIA PARA MUNICÍPIOS:
Gerência de Planejamento –

GPLAN/SUG/SC
Secretaria Estadual de Saúde 

INSTRUMENTOSDEGESTAO@SAUDE.SC.GOV.BR

(48) 3664-8818 / 8814 / 8804

REFERÊNCIA PARA ESTADO:
Seção de Apoio Institucional e 

Articulação Federativa – SEINSF/SC
Núcleo Ministério da Saúde em Santa 

Catarina – NEMS/SC
Ministério da Saúde - MS

APOIONUCLEOSC@SAUDE.GOV.BR

(48) 3212-2850 / 2849 / 2848

mailto:instrumentosdegestao@saúde.sc.gov.br
mailto:apoionucleosc@saude.gov.br

