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Introdução
Este boletim informativo destina-se a apresentar a situação da elaboração, 

entrega e apreciação dos instrumentos de planejamento em saúde, no Sistema 
DigiSUS Gestor-Módulo Planejamento (DGMP), pelos 167 municípios do Estado do 
Rio Grande do Norte.

O DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP) foi instituído em 2019 
(Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019), com o objetivo de oferecer um fluxo 
otimizado de registro, encaminhamento e monitoramento dos instrumentos de 
planejamento em saúde, visando dar transparência ao uso de recursos públicos, assim 
como apoiar os gestores na elaboração dos instrumentos de gestão, a partir das 
normativas sobre planejamento em saúde no âmbito do SUS e da internalização lógica 
do ciclo de planejamento. Ressalta-se que a inserção dos documentos de gestão em 
saúde no Sistema DGMP é obrigatória. 

Métodos
Trata-se de uma análise descritiva, realizada pela equipe da SEINSF/SEMS/RN 

a partir dos dados coletados no Sistema DigiSUS Gestor / Módulo Planejamento, no 
dia 30/07/2021. Esses dados foram extraídos a partir de relatórios gerenciais, 
utilizando o software MicroStrategy, e utilizado o Microsoft Excel para construção de 
planilhas, tabelas e gráficos. Ressalta-se que análises em outros períodos podem 
mostrar cenários diferentes. 

Os status apresentados nos gráficos se referem à situação dos instrumentos de 
planejamento quanto à sua elaboração, encaminhamento e apreciação pelo respectivo 
Conselho Municipal de Saúde.

O mapa geral de monitoramento foi elaborado com o Programa QGIS 3.12, 
utilizando o código do IBGE para georreferenciamento, e tendo como base o DGMP 
considerando a inserção de 22 instrumentos de gestão em saúde que deveriam estar 
inseridos no sistema DGMP, a saber: o Plano Municipal de Saúde 2018-2021; as 
Programações Anuais de Saúde referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021; os 
Relatórios Anuais de Gestão referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020; os Relatórios 
Detalhado do Quadrimestre Anterior -  (RDQA), referentes ao 1º, 2º e 3º RDQA de 
2018; 1º, 2º e 3º RDQA 2019; 1º, 2º e 3º RDQA 2020; e 1º RDQA 2021; por fim as 
Pactuações Interfederativa de Indicadores de 2018, 2019, 2020 e 2021.  Houve a 
inclusão nessa versão do 1º RDQA de 2021.

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
Gráfico 1: Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status do Plano 

Municipal de Saúde 2018 -2021

Gráfico 2: Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status da 
Programação Anual 

de Saúde 2018, 2019, 2020 e 2021

Fonte: DGMP – dados extraídos em  30/07/2021

Fonte: DGMP – dados extraídos em  30/07/2021



RELATÓRIOS DE GESTÃO 2018
Gráfico 3 - Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status dos Relatórios ano 2018

RELATÓRIOS DE GESTÃO 2019
Gráfico 4 - Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status dos Relatórios ano 2019

Fonte: DGMP – dados 
extraídos em  30/07/2021

Fonte: DGMP – dados 
extraídos em  30/07/2021



Gráfico 5 - Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status dos Relatórios ano 2020

RELATÓRIOS DE GESTÃO 2020

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES
Gráfico 6 - Situação dos municípios do Rio Grande do Norte quanto ao status da  Pactuação 

Interfederativa de Indicadores em 2018,  2019, 2020 e 2021

Fonte: DGMP – dados 
extraídos em  30/07/2021

Fonte: DGMP – dados 
extraídos em  30/07/2021



Obs. : Condições no status do DGMP para que os instrumentos sejam considerados finalizados pela gestão (total de 22 
instrumentos): Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (1) - Aprovado ou Em análise pelo Conselho de Saúde; Programação 
Anual de Saúde (4) (anos 2018, 2019, 2020 e 2021) - Aprovado ou Em análise pelo Conselho de Saúde; Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (9)  – 1º, 2º e 3º (2018, 2019, 2020 e 2021) Avaliado ou Encaminhado ao Conselho de Saúde; Relatório 
Anual de Gestão (3) (2018, 2019 e 2020) - Aprovado; Aprovado com ressalva ou Encaminhado ao Conselho de Saúde; 
Pactuação Interfederativa de Indicadores (3) (2018, 2019, 2020 e 2021) – Aprovado, Encaminhado ao Conselho de Saúde ou 
Homologado pelo Gestor Estadual.

MAPA SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN QUANTO A PROPORÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS FINALIZADOS PELA GESTÃO NO DGMP

O Mapa acima refere-se à proporção dos instrumentos finalizados no DGMP 
pelos gestores municipais do RN. A maioria dos municípios do estado (103) inseriram 
mais da metade (50-99%) dos instrumentos analisados, representados em amarelo no 
mapa, 60 municípios com menos 50% (entre 1-49%) dos instrumentos analisados 
finalizados pela gestão (em laranja); 2 municípios estão com 100% dos instrumentos 
analisados finalizados pela gestão (em verde), e há 2 municípios do RN ainda não 
finalizaram a inserção de nenhum instrumento no DGMP (vermelho).

Fonte: Elaboração SEINSF/SEMS-RN. Dados extraídos no DGMP em  30/07/2021



SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN QUANTO A PROPORÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS FINALIZADOS PELA GESTÃO NO DGMP POR REGIÃO DE 

SAÚDE
Gráfico 7 – Proporção de instrumentos finalizados no RN, geral e por região de 

saúde. 

No gráfico 7 é possível observar a proporção geral de instrumentos finalizados 
pela gestão dos municípios do RN,que é de 57,49% (amarelo). 

Destaca-se que há três regiões de saúde acima da média geral do estado, e 
com mais de 60% dos instrumentos finalizados pela gestão, a 1ª Região de Saúde 
(70,71%), 4ª Região de Saúde (62,12%) e 6ª região de saúde (60,81%).

Dentre as regiões de saúde que estão com as menores proporções dos 
instrumentos analisados finalizados pela gestão no DGMP, está a 7ª Região de 
Saúde (28,18%), a 8ª Região de Saúde (43,18%) e 3ª Região de Saúde (50,70%). 

Destacado em vermelho encontra-se a proporção dos instrumentos com status 
finalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, dos 57,49 % dos instrumentos 
finalizados pela gestão, 42,22% foram finalizados também pelo CMS. Dessa forma, 
há 15,27% dos instrumentos já informados pela Gestão que ainda estão com status 
de pendência no CMS.

Fonte: Elaboração SEINSF/SEMS-RN. Dados extraídos no DGMP em  30/07/2021



CONSIDERAÇÕES 

Os municípios do RN possui 57,49% dos instrumentos analisados 
finalizados pela gestão do DGMP. Apesar de haver um aumento dos 
instrumentos inseridos no Sistema pelas gestões municipais, ainda há um 
passivo de 42,51% dos instrumentos que já deveriam estar finalizados pela 
gestão (22 instrumentos).

Destaca-se que esse cenário se apresenta de forma diferenciada quando 
analisada por regiões de saúde, conforme gráfico 7, havendo três regiões de 
saúde acima da média geral do estado, e com mais de 60% dos instrumentos 
finalizados pela gestão, a 1ª Região de Saúde (70,71%), 4ª Região de Saúde 
(62,12%) e 6ª região de saúde (60,81%). Apontando a necessidade de 
estratégias diferenciadas para os municípios da 7ª Região de Saúde (28,18%), a 
8ª Região de Saúde (43,18%) e 3ª Região de Saúde (50,70%).

Destaca-se a importância da Secretaria Estadual de Saúde, do 
COSEMS/RN e Conselho Estadual para a mobilização dos gestores e Conselhos 
de Saúde quanto para a necessidade de finalizar a inserção dos documentos e, 
sobretudo, a elaboração dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG), que em relação 
ao ano de 2020 há 59,9% RAG 2020 não iniciado/elaboração no sistema. 

Os gestores devem observar se houve ajuste no Plano de Saúde (PS) ou na 
Programação Anual de Saúde (PAS 2020) para inclusão das metas ou das 
ações, respectivamente, decorrentes do enfrentamento à pandemia da COVID 
19 para prestação de contas no RAG 2020, conforme NOTA TÉCNICA  DGIP nº 
7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS.

No tocante a Pactuação 2021, informa-se que a revogação da Resolução 
CIT nº 8/2016 não desobriga os entes de registrar no sistema DigiSUS Gestor – 
Módulo Planejamento (DGMP) as metas para os indicadores da Pactuação 
Interfederativa do período de 2018 a 2021, tendo em vista que o prazo legal para 
a definição de metas para os indicadores era 31 de março de cada ano, data em 
que a resolução ainda estava em vigor até 2021 (Ver NOTA TÉCNICA Nº 
20/2021-DGIP/SE/MS).

Em qualquer dificuldade de operacionalizar o sistema, os usuários podem 
enviar um e-mail pelo FALE CONOSCO do próprio sistema.

  A SEINSF/SEMS/RN permanece à disposição para apoiar os entes e 
esclarecer dúvidas.




