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NOTA TÉCNICA

Portaria 635/2021 - ANEXO III - Componente de

incentivo à promoção da equidade em saúde

A Divisão de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, do Departamento de Atenção

Primária e Políticas de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS), se

dedicou a construção desta nota técnica que tem por objetivo instrumentalizar profissionais de

saúde, gestores, sociedade civil e demais atores sociais envolvidos sobre a utilização dos recursos

destinados às populações específicas pela Portaria SES-RS 635/2021 que define os critérios de

habilitação e a forma de distribuição do recurso financeiro do Programa Estadual de Incentivos

para a Atenção Primária à Saúde (PIAPS), no que concerne às populações específicas e promoção

da equidade em saúde constantes no Anexo III - Componente de incentivo à promoção da

equidade em saúde.

O Anexo III - Componente de incentivo à promoção da equidade em saúde do PIAPS é

composto por três capítulos:

I. Promoção da equidade e enfrentamento do racismo, preconceito e da discriminação contra
populações específicas;

II. Qualificação da atenção à saúde da população remanescente de quilombos;
III. Qualificação da atenção à saúde dos povos indígenas.

As considerações da Divisão de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde sobre cada

capítulo do anexo supracitado constam listadas separadamente nesse documento. O texto

apresentado foi construído pelas equipes técnicas da SES-RS com base em experiências anteriores

e em demandas que já se apresentam sobre o novo programa de financiamento vigente.

Demandas ou dúvidas que não estejam contempladas nessa nota deverão ser

encaminhadas à Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de sua circunscrição ou a equipe técnica
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Divisão de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde por meio do seguinte correio eletrônico:

equidades@saude.rs.gov.br. Por sua vez, as equipes das CRS podem solicitar, a qualquer tempo,

apoio institucional das áreas técnicas para resolução e encaminhamento das demandas relativas

ao PIAPS.

Salientamos que esse documento não deve ser utilizado para substituir o texto na íntegra

da portaria publicada em diário oficial (https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=589879 ).

Contribuições ao texto dessa nota também poderão ser enviadas ao correio eletrônico da

divisão (equidades@saude.rs.gov.br), visto que ela será mantida atualizada no site Atenção Básica

do RS: https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial

mailto:equidades@saude.rs.gov.br
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=589879
mailto:equidades@saude.rs.gov.br
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial
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Capítulo I - Da promoção da equidade e enfrentamento do preconceito, da discriminação e do

racismo contra populações específicas

Trata-se de novo incentivo destinado a:

➔ promoção da equidade em saúde

➔ enfrentamento do racismo, do racismo institucional, do preconceito e da discriminação

no âmbito da APS, contra as seguintes populações específicas:

I. população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo (LGBTI);

II. população negra;

III. povos indígenas ;

IV. população privada de liberdade e egressa do sistema prisional ;

V. população em situação de rua ;

VI. migrantes,

VII. refugiados ;

VIII. apátridas ;

IX. vítimas do tráfico de pessoas ;

X. povo cigano ;

XI. população do campo, da floresta e das águas.

★ Todas as populações específicas listadas integram a populações a que se destina a Política

Estadual de Promoção da Equidade em Saúde, disponível em:

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/31153736-512.pdf

Os municípios interessados devem solicitar habilitação. Para isso, devem formular um

plano de ações. Esse plano de ações deve ser construído por comissão específica composta,

obrigatoriamente, com representação de:

I. Profissionais de eSF e/ou eAP;

II. Conselho Municipal de Saúde;

III. Gestão municipal;

IV. Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS);

V. Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), Equipe de Atenção Primária

Prisional, Equipe de Consultório na Rua (ECR) e de eSF de referência ao atendimento de

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/31153736-512.pdf
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quilombolas, quando existentes e quando houver no plano ações destinadas a essas

populações ;

VI. Representantes do controle social relacionados a populações específicas referidas nesta

normativa, quando houver.

★ Exemplo: Se o plano de ações envolve ações para indígenas e ciganos, representantes

dessas populações devem participar da construção do plano. Contudo, não é necessário

que a comissão seja formada por todas as representações do controle social de todas as

populações específicas, exceto quando o plano contar com ações a todas elas. Da mesma

maneira, só é necessário ter representantes das EMSI quando no plano constar ações para

os povos indígenas, assim como as demais representações profissionais constantes no Art.

6º - V, da Portaria 635/2021.

As ações propostas no plano devem estar dentro dos seguintes eixos:

I. Informação, comunicação e educação em saúde;

II. Participação popular, controle social e gestão participativa na saúde;

III. Combate ao Racismo Institucional;

IV. Capacitações, formações e educação permanente em saúde.

EXEMPLOS DE AÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO PLANO DE AÇÕES:

I. Informação, comunicação e educação em saúde;

➔ Produção de materiais informativos em línguas indígenas, ciganas, e outros;

➔ Realização de campanhas voltadas às populações específicas;

➔ Produção de materiais que versem sobre a não obrigatoriedade de apresentação de

documentos ou comprovação de endereço aplicáveis a algumas das populações específicas;

➔ Produção de materiais acerca do uso e respeito ao nome social de travestis e transexuais.

➔ Produção de materiais que versem sobre a garantia de acesso integral à saúde às

populações específicas , incluindo o acesso aos serviços de saúde, à dispensação de

medicamentos e a produtos de interesse para a saúde.

II. Participação popular, controle social e gestão participativa na saúde;

➔ Promover encontros entre lideranças, controle social e ativistas das populações

específicas;
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➔ Promover capacitações a lideranças, controle social e atividades das populações

específicas;

➔ Implantar e/ou manter espaços de gestão participativa, como Comitês Técnicos.

III. Combate ao Racismo Institucional;

➔ Ações de melhoria do acompanhamento e da assistência da mulher negra durante a

gestação, parto e puerpério;

➔ Ações que visem a melhoria do preenchimento do quesito raça/cor nos sistemas de

informação;

➔ Ações que visem a melhoria do cadastramento nos sistemas de informação do SUS, assim

como do preenchimento de notificações compulsórias e demais informações

epidemiológicas sobre as populações específicas;

➔ Ações de capacitação para o enfrentamento do racismo nos serviços de saúde;

IV. Capacitações, formações e educação permanente em saúde.

➔ Capacitação de profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da Atenção Primária à Saúde

sobre as especificidades das populações específicas;

➔ Capacitação do controle social (conselhos de saúde) sobre as especificidades das

populações específicas;

➔ Capacitação de gestores(as) e técnicos(as) das secretarias municipais de saúde sobre as

especificidades das populações específicas;

➔ Capacitações acerca do enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência

institucional nos serviços de saúde.

ATENÇÃO: Não serão aceitos planos de ações que se destinem a apenas uma população específica!

Os planos devem obrigatoriamente ter ações destinadas a duas ou mais populações específicas, ou

incluir ações que contemplem a todas de forma ampla, como discussões sobre questões

etnico-raciais, da diversidade sexual e de gênero, culturais, de classe, entre outras.

Além disso, a ordem de classificação da habilitação observará os municípios cujo plano de

ações contemple todas as populações específicas ou, por ordem decrescente, o maior número de

populações específicas e critérios de qualidade baseados nas políticas nacionais e estaduais de
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saúde destinadas às populações específicas. O plano de ações deve, minimamente, ser estruturado

conforme ANEXO I desta nota.

Sobre a habilitação: Não é possível solicitar a habilitação ao incentivo mais de uma vez ao ano,

pois conforme previsto no “§ 2o - Os municípios receberão recurso por, no máximo, um plano de

ação por ano.”

PERGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTA: DEPOIS DO PLANO FEITO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PARA ONDE O

GESTOR MUNICIPAL ENVIA O PLANO DE AÇÕES?

➔ Via ofício, à Coordenadoria Regional de Saúde de sua circunscrição. Lembre-se que nesse

momento, anexo ao plano, já deve constar a apreciação do Conselho Municipal de Saúde.

PERGUNTA: COMO A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DEVE PROCEDER AO RECEBER O

PLANO DE AÇÕES?

➔ 1. A CRS deve analisar o plano e observar se todos os trâmites previstos na portaria

635/2021 foram seguidos e, se necessário, solicitar ao gestor adequação - registrar tudo

isso no parecer descritivo;

➔ 2. Registrar como procedeu a reunião de formulação do plano das quais participou.

Atente-se a registrar questões como: quem fez o chamado para as reuniões; se as

lideranças foram ouvidas; se houve divergências quanto às ações elencadas; como foram

agenciadas essas divergências; e demais informações que avalie pertinente.

➔ 3. Elaborar o parecer descritivo, constando a sua decisão, em que conste a aprovação ou

não do plano. Em caso de aprovação, ao enviá-lo para o município via ofício, informar o

valor que será pago de acordo com seu porte populacional. A data do ofício é a que contará

para os prazos previstos na portaria, por isso é importante que ele seja remetido ao

município com confirmação de recebimento.

◆ O valor será informado à Coordenadoria Regional de Saúde pela Divisão de Políticas

de Promoção da Equidade assim que solicitado. A Coordenadoria Regional de Saúde

também poderá a qualquer tempo solicitar apoio técnico das áreas da Divisão de

Políticas de Promoção da Equidade/DAPPS/SES-RS.
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◆ Em caso de não aprovação a justificativa deve ser informada também ao gestor,

constando justificativa com embasamento técnico nas normativas vigentes. Em

posse do parecer de não aprovação poderá o gestor rever o plano e adequá-lo

realizando nova solicitação de habilitação. Atenção: É importante que junto a

comissão de formulação a Coordenadoria Regional de Saúde se mostre atuante,

participativa e propositiva, busque apoio técnico antecipadamente para que

potenciais problemas sejam sanados antes da finalização de todo o processo

reduzindo assim a chance de não aprovação nesta fase final.

➔ A cópia do plano de ações aprovado deverá ser reunido junto a cópia do parecer de

aprovação em processo eletrônico (PROA) e remetido à Divisão de Políticas de Promoção

da Equidade/DAPPS/SES-RS para que o trâmite de pagamento junto ao Fundo Estadual de

Saúde (FES) seja realizado.

➔ Além disso, a Coordenadoria Regional de Saúde deve enviar semestralmente, à Divisão de

Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, do Departamento de Atenção Primária e

Políticas de Saúde (DAPPS), de relatório de monitoramento da formulação, execução e

avaliação dos planos de ações relativos aos municípios da sua circunscrição. Dessa forma,

tendo a portaria sido publicada em setembro de 2021 em março de 2022 as

coordenadorias deverão emitir o primeiro relatório (se houve habilitações, se não houve a

motivação, em quais e em quantos municípios a CRS conseguiu dialogar sobre esse

incentivo, se houve habilitações como está o andamento dos processos e execução das

ações…), repetindo o processo em seis meses depois.

PERGUNTA: O INCENTIVO ENTROU NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O QUE O MUNICÍPIO DEVE

FAZER?

➔ Executar o incentivo conforme previsto no plano de ações aprovado.

➔ Apresentar à Coordenadoria Regional de Saúde de sua circunscrição e ao Conselho

Municipal de Saúde: em até 90 dias após o início da execução do recurso - apresentar

relatório de acompanhamento; em até 1 ano após o início da execução do recurso -

apresentar relatório de avaliação.

ATENÇÃO! Se os relatórios não forem apresentados conforme previsto na normativa a CRS deve
notificar o município para que ele apresente justificativa no prazo de 30 dias do recebimento da
notificação. A não apresentação da justificativa incorrerá na desabilitação e devolução do valor ao
erário estadual, além das demais sanções previstas na Portaria SES-RS 635/2021.
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ANEXO 1
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES - PROMOÇÃO DA EQUIDADE

Plano de Aplicação de Recursos Estaduais para promoção da equidade e enfrentamento do preconceito,
da discriminação e do racismo contra populações específicas - Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo I

MUNICÍPIO

Entidade executora

Endereço/CEP

CNPJ

Nome do responsável/cargo

Telefone/e-mail

Com objetivo de solicitar a habilitação ao incentivo para a promoção da equidade em saúde que destina-se
a incentivar a promoção da equidade na atenção à saúde de populações específicas, no âmbito da Atenção
Primária à Saúde (APS), reconhecendo as distintas situações de vulnerabilidade e as barreiras de acesso à
políticas públicas definido pela Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo I. Reúnem-se para formulação
conjunta do plano de ações:

Representação Nome Contato

Gestão municipal

Profissionais de eSF e/ou eAP.

Coordenadoria Regional de Saúde.

Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena (EMSI), Equipe de Atenção
Primária Prisional, Equipe de Consultório
na Rua (ECR) e de eSF de referência ao
atendimento de quilombolas, quando
existentes e quando houver no plano
ações destinadas a essas populações.

Representantes do controle social e/ou
ativistas relacionados a populações
específicas referidas nesta normativa,
quando houver.
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OS PLANOS APRESENTADOS DEVEM CONTER MINIMAMENTE A SEGUINTE ESTRUTURA:

1. APRESENTAÇÃO

(Máximo 1 folha) Apresentar dados gerais sobre o seu município, suas experiências e qualificações na
atenção a populações específicas. Informar se no âmbito da saúde o município possui responsáveis técnicos
ou profissionais vinculados à pauta de promoção da equidade, se há coordenação de promoção da
equidade instituída ou coordenações destinada às populações específicas (coordenação de saúde da
população negra; coordenação de saúde LGBT…). Articular a relevância e pertinência da apresentação do
plano de ações com as propostas e diretrizes de trabalho do município.

2. JUSTIFICATIVA

(Preencha com dados de sua realidade no máximo 2 folhas) - O porquê da realização do plano de ações. -
Descrição da situação/problema. Mostrar a situação das populações específicas a que o projeto se destina
em termos demográficos, de perfil, das formas de atendimento, das atividades oferecidas e sobre o que se
pretende intervir de forma a justificar a necessidade da ação/serviço proposto no plano. Destacar os
benefícios esperados, bem como a disseminação e replicabilidade dos resultados para outras populações.
Destacar qual o grau de participação local no planejamento e implantação do plano de ações. Citar outros
projetos/propostas similares empreendidos no local, seja de ONG ou governamental, e/ou outras ações
relacionadas empreendidas anteriormente pela instituição proponente. Definir de forma clara quais
populações são beneficiadas ou com quais políticas públicas o plano dialoga. Nesse item deve estar citado
nominalmente, no mínimo, duas das populações específicas elencadas na portaria.

3. OBJETIVO GERAL

Definição da finalidade última do plano de ações. O que se deseja alcançar. Descrever de forma clara e
objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado com o desenvolvimento do plano. O objetivo
deve responder às perguntas: o que fazer? Para quem? E onde? Para que fazer?

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende alcançar com o plano de maneira
que os objetivos específicos possam ser quantificados em metas, produtos e resultados esperados, bem
como a definição dos indicadores e meios de verificação dos resultados a serem obtidos. Obs: Os Objetivos
não devem descrever estratégias metodológicas (Ex: realizar reuniões de grupo, 1 vez por semana para...)
que serão contempladas no item metodologia.

5. QUADRO DE ETAPAS

Deve responder a questão "Como vamos fazer?", a quem se destina, quem será parceiro e quais resultados
esperados.
Exemplos:
Ação: Realizar capacitação dos profissionais da APS para melhoria do preenchimento do campo raça/cor nos
sistemas de informação
Etapas: realizar X reuniões com lideranças; Acionar palestrantes;
Público estratégico: Profissionais de saúde
População específica: Povos indígenas, população negra
Número estimado de pessoas alcançadas pela ação: 50
Parceiros: ONG X, universidade X
Resultados esperados: Melhoria do preenchimento do campo raça/cor nos sistemas de informação
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Ação População
específica

Etapas para
realização da
ação

Público
estratégico da
ação

Número estimado
de pessoas
alcançadas pela
ação

Parceiros da
ação

Resultados
esperados

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Neste item é importante apresentar o cronograma de desenvolvimento do plano indicando, mês a mês, o

desenvolvimento das atividades. Pode-se igualmente neste item, apresentar o fluxograma das atividades a

serem desenvolvidas; planilha de rotinas; etc...

7. QUADRO DE RECURSOS/ORÇAMENTO

Listar os recursos/orçamento que serão destinados a cada ação.

Ação 1 Custo total da
ação 1

Descrição detalhada de cada
item da ação

Descrição detalhada do custo
unitário de cada item da ação

EXEMPLO 1 EXEMPLO 1 Contratação de serviços gráficos
para impressão de X banner

R$ 1,00

Locação de espaço para capacitação R$ 1,00

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

(Solicita-se atenção a este item, pois seus resultados deverão integrar a Prestação de Contas). Explicitar de
que forma será feito o monitoramento e avaliação dos resultados obtidos tanto junto às pessoas atingidas,
como a repercussão na região de abrangência. Descrever como serão utilizados os indicadores e os
meios/fontes de verificação para aferição dos resultados. Definir os prazos e/ou periodicidade e sistemática
de monitoramento e avaliação, bem como as estratégias de mobilização, comunicação, sistematização,
acompanhamento e outras, de acordo com os objetivos propostos.

9. FOLHA DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO
Reunidos na data de _________________________, no local
________________________________________________________________________________
a comissão formada conforme definições da Portaria SES-RS 635/2021 assinam essa proposta de
plano de ações contendo ____ páginas, com valor total estimado em
__________________________, para que seja submetido a apreciação da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio Grande do Sul.

_________________________________
NOME

_________________________________
NOME

_________________________________
NOME
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TRAMITAÇÃO DO PLANO

APROVAÇÃO DA
COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE

A Coordenadoria Regional de Saúde procedeu parecer que considera o plano:
(     ) APROVADO
( ) APROVADO, COM ADEQUAÇÕES. (Adequações necessárias e justificativa deverão estar
descritas no parecer)

(     ) NÃO APROVADO. (Justificativa deverá estar descrita no parecer)
*ANEXAR PARECER DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

DATA DE APROVAÇÃO
DO PLANO PELA CRS

_______________________
(DATA UTILIZADA PARA COMPUTAR VALIDADE DO PLANO E DEMAIS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA SES-RS
635/2021)
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POPULAÇÃO

REMANESCENTE

DE QUILOMBOS
Na Portaria SES-RS 635/2021  - Programa

Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à

Saúde (PIAPS)
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Capítulo II - Da qualificação da atenção à saúde da população remanescente de quilombos

O incentivo da qualificação da atenção à saúde da população remanescente de quilombos

tem por objetivo reduzir, no âmbito da atenção primária à saúde, as desigualdades de acesso e de

qualidade dos serviços de saúde a comunidades remanescentes de quilombos. Os incentivos para

Comunidades Quilombolas constam no ANEXO III - Componente de incentivo à promoção da

equidade em saúde, no capítulo II, denominado Qualificação da atenção à saúde da população

remanescente de quilombos.

O valor mensal do incentivo será de R$1.700 ,00 (mil e setecentos reais) por comunidade

existente no Estado.

Serão habilitados ao recebimento deste incentivo todos os municípios que possuem

comunidades remanescentes de quilombo certificadas pela Fundação Cultural Palmares em seus

territórios.

O município habilitado deverá apresentar plano de aplicação de recursos para cada

comunidade do seu território, construído por comissão composta por, no mínimo, um

representante dos seguinte seguimentos:

1. Gestão municipal;
2. Equipe de referência na APS ;
3. Lideranças quilombolas;
4. Coordenadoria Regional de Saúde.

Os planos de aplicação deverão contemplar um ou mais dos três eixos temáticos :

1. gestão/ atenção;
2. educação permanente, com ênfase no combate ao racismo, ao racismo institucional, a

discriminação e preconceito nos serviços de saúde;
3. redução das vulnerabilidades sociais;
4. fortalecimento do controle social.

Não há limite de quantitativo de demandas para cada um dos eixos, visto que podem variar de

acordo com as especificidades locais, e podem ser utilizados com despesas de manutenção e

estruturação.

EXEMPLOS DE AÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO PLANO DE AÇÕES:

1.Gestão/ atenção;

➔ Construção/reforma de espaços de saúde e de sociabilidade;
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➔ Aquisição de materiais de consumo e/ou permanentes para o uso da equipe de

atendimento às comunidades quilombolas;

➔ Transporte e/ou combustível para deslocamentos até à comunidade e/ou serviço de saúde;

2. Educação permanente, com ênfase no combate ao racismo, ao racismo institucional, a

discriminação e preconceito nos serviços de saúde;

➔ Elaboração de material informativo que versem sobre saúde voltadas à população

quilombola;

➔ Elaboração de material informativo que verse sobre o impacto do racismo na saúde;

➔ Capacitação sobre o enfrentamento do racismo, racismo institucional e racismo estrutural.

3. Redução das vulnerabilidades sociais;

➔ Manutenção da rede de abastecimento de água e de esgoto da comunidade;

➔ Perfuração de poços artesiano;

➔ Aquisição de equipamentos e materiais para a horta comunitária;

➔ Aquisição de material e equipamentos para oficinas de geração de renda.

4. Fortalecimento do controle social.

➔ Promover encontros de lideranças da população quilombola;

➔ Viabilizar a participação em espaços de controle social e/ou gestão participativa;

➔ Promover a qualificação e inserção de lideranças quilombolas nos espaços decisórios dos

conselhos municipais.
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ANEXO 2

MODELO DE PLANO DE APLICAÇÃO - REMANESCENTES DE QUILOMBOS

Plano de Aplicação de Recursos Estaduais para Saúde Quilombola
Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo II

MUNICÍPIO

Entidade executora

Endereço/CEP

CNPJ

Nome do responsável/cargo

Telefone/e-mail

Considerando a necessidade de efetuar o plano de aplicação de recursos disponíveis pelo Incentivo
Financeiro aos municípios para qualificação da Atenção Básica a comunidades quilombolas no Estado
do Rio Grande do Sul definido pela Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo II.
Considerado o saldo de R$_________________________________ do incentivo supracitado já
disponível no Fundo Municipal de Saúde do município de ______________, na data de
______________. Reúnem-se para formulação conjunta do plano de aplicação:

Representação Nome Contato

Gestão municipal

Lideranças quilombolas

Coordenadoria Regional de
Saúde

QUADRO EXECUTOR

EIXO AO QUAL O ITEM ESTÁ
VINCULADO

I. Gestão/Atenção;

II. Educação permanente;

III. Redução das vulnerabilidades sociais;



17

IV. Fortalecimento do controle social.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DETALHADA DO
IMPACTO À SAÚDE

EIXO AO QUAL O ITEM ESTÁ
VINCULADO

I. Gestão/Atenção;

II. Educação permanente;

III. Redução das vulnerabilidades sociais;

IV. Fortalecimento do controle social.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DETALHADA DO
IMPACTO À SAÚDE

Reunidos na data de ___________________________________________________________, no

local_______________________________________________________________a comissão

formada conforme definições da Portaria SES-RS 635/2021 assinam esse plano de aplicação de

recursos contendo ____ páginas rubricadas, em que consta o quadro executor com valor total

estimado em __________________________.

_________________________________

Gestão Municipal



18

_________________________________

Liderança Quilombola

_________________________________

Coordenadoria Regional de Saúde

TRAMITAÇÃO DO PLANO

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE

O presente plano passou por apreciação do Conselho Municipal de Saúde na reunião
_____________ realizada na data de:
________________________________________________________ *Anexar cópia
da ata do Conselho Municipal de Saúde em que o plano foi apreciado.

APROVAÇÃO DA
COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE

A Coordenadoria Regional de Saúde procedeu parecer que considera o plano:
(     ) APROVADO
( ) APROVADO, COM ADEQUAÇÕES. (Adequações necessárias e justificativa deverão estar
descritas no parecer)

(     ) NÃO APROVADO. (Justificativa deverá estar descrita no parecer)
*ANEXAR PARECER DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

DATA DE APROVAÇÃO
DO PLANO PELA CRS

_______________________
(DATA UTILIZADA PARA COMPUTAR VALIDADE DO PLANO E DEMAIS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA SES-RS
635/2021)
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POVOS INDÍGENAS
Na Portaria SES-RS 635/2021  - Programa

Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à

Saúde (PIAPS)
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Capítulo III - Da qualificação da atenção à saúde aos povos indígenas

Os incentivos destinado aos povos indígenas constam no ANEXO III - Componente de

incentivo à promoção da equidade em saúde, no capítulo III denominado:Da qualificação da

atenção à saúde aos povos indígenas

Conforme expresso na normativa o objetivo desse incentivo é: a qualificação da atenção à

saúde aos povos indígenas tem por objetivo garantir a atuação complementar do estado na

atenção à saúde dos povos indígenas no âmbito da atenção primária à saúde contribuindo para a

atenção diferenciada e redução das vulnerabilidades sociais dos povos indígenas respeitando e

valorizando seus modos de vida e a medicina tradicional.

Os valores a que cada município tem direito são definidos com base em critérios

demográficos informados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena e terão os pagamentos

atualizados semestralmente.

A utilização dos valores deverá ser feita mediante plano de aplicação de recursos,

realizado previamente à execução dos mesmos e respeitando as determinações da Portaria

SES-RS 635/2021.

Os planos de aplicação devem conter os itens prioritários definidos pela comissão

responsável observando os eixos da portaria. Além disso, cada plano deve contemplar dois ou mais

eixos, não havendo limite de demandas em cada eixo.

➔ Exemplo: Poderá ter planos que, observada a necessidade e prioridades, tenham 5 itens

relacionados ao Eixo I - Gestão/Atenção e 10 itens relacionados no Eixo III - Redução de

Vulnerabilidades Sociais, vice-versa.

➔ Os itens dos planos de aplicação deverão ter comum acordo entre as partes, portanto os

itens listados no subtítulo “EXEMPLOS DE FORMAS DE EXECUÇÃO EM CADA EIXO” não

definem o que deve entrar em cada plano, mas buscam facilitar, através de exemplos, o seu

uso. Por se tratar de um recurso de uso ampliado em âmbito da atenção à saúde, os

exemplos citados não correspondem aos únicos modos de sua utilização, que devem ser

construídos a partir de cada realidade e justificado como impacto na saúde das

comunidades indígenas.



21

EXEMPLOS DE FORMAS DE EXECUÇÃO EM CADA EIXO

Eixo I - gestão/atenção à saúde

Construção/reforma de

espaços de saúde

Em muitas aldeias e acampamentos não existem locais adequados

para os atendimentos da equipe de saúde, dessa forma se consegue

ofertar um mínimo de conforto e privacidade para os

procedimentos. Deve-se atentar se a localidade prevê a construção

de obras de alvenaria ou, em casos de territórios temporários, a

compra de itens em madeira ou em módulos. Também pode prever

a reforma de unidades de saúde que façam o atendimento exclusivo

para indígenas. A descrição dos materiais e a mão de obra para a

reforma devem ter o maior detalhamento possível de especificação

e quantitativo.

Materiais para o uso da

equipe de atendimento

aos indígenas

Algumas equipes necessitam de ferramentas para o uso cotidiano de

atendimento nas comunidades. Embora o contratante das equipes,

no caso da União ou municípios, tenham a primeira obrigação no

fornecimento dessas ferramentas, muitas vezes a compra se faz

necessária para dar agilidade à continuidade do cuidado ou itens

específicos de um determinado território (exclui-se produtos que

não sejam para atendimento na atenção básica). Os itens devem ser

detalhados, ex: 1 nebulizador ultrassônico 110v, 1 estetoscópio

simples.

Deslocamento para

atendimento de atenção

à saúde fora da aldeia

Nem sempre o atendimento é oferecido dentro das aldeias ou são

agendadas consultas em locais distantes do território das

comunidades. Deve-se prever a quantidade média mensal desse uso

para um ano de validade do plano. Podem ser adquiridas passagens

de ônibus, vans, táxis desde que sob a responsabilidade de uma

liderança indígena e/ou responsável da equipe de saúde para o uso

somente nos casos mencionados.

Eixo II -  educação permanente em saúde
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Realização de encontro

comunitário de

fortalecimento da

cultura indígena

Encontros sobre a medicina tradicional indígena, sobre a troca de

conhecimentos entre curadores espirituais, sobre o bem viver

indígena e a promoção da saúde. Deve-se detalhar os custos com

deslocamentos, aluguel de materiais, refeições, quando houver.

Realizar formação em

saúde indígena

Realizar em locais onde as equipes de saúde municipais atendem

indígenas poderão ser previstas formações para o atendimento

intercultural e diferenciado conforme prevê a Política Nacional de

Saúde Indígena.

Eixo III - redução das vulnerabilidades sociais

Melhoria das condições

do esgotamento

sanitário

Previsão de melhoria em áreas com problemas de infraestrutura

básica necessária para a manutenção das condições de higiene e de

saúde. Deve-se detalhar quais são os equipamentos necessários e

justificar seu uso. O recurso deve ser empregado somente quando o

ente responsável (Ministério da Saúde) não puder garantir agilidade

na resolução desses problemas. O impacto na saúde e na prevenção

do adoecimento também deve ser detalhado para. Ex: compra de

lixeiras, canalização para esgoto, construção de pias, módulo

sanitários, banheiros.

Manutenção da rede de

abastecimento de água

Garantia da destinação de água potável para todos os membros da

comunidade. Esse investimento também pode ser previsto naqueles

casos onde não se possa garantir imediatamente o reabastecimento

da água potável. Ex: Compra de canos, caixas d'água, perfuração de

poços.

Eixo IV- fortalecimento do controle social

Encontro de conselhos

locais na aldeia

Fortalecimento da participação popular indígena nas ações da saúde,

com encontros para apropriação sobre os direitos e os temas

referentes ao controle social na saúde. O recurso pode ser destinado

para garantir a promoção desses encontros.
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Formação/capacitação

de conselheiros locais

de saúde para atuação

junto aos conselhos

municipais de saúde

Promover a qualificação e inserção de lideranças indígenas nos

espaços decisórios dos conselhos municipais.

Exemplos de uso indevido do recurso

1. Não ficar claro o objetivo de impacto na atenção primária à saúde;
2. Qualquer forma de uso individual do usuário ou do profissional;
3. Aquisição de medicamentos e/ou custeio de  procedimentos/exames/consultas;
4. Custeio/complementação/bonificação de salário de profissionais;
5. Deslocamentos e diárias de profissional ou indígena em eventos/capacitações/formações

(com exceção dos casos da oferta para toda a comunidade);
6. Custeio de quaisquer contas e/ou obrigações periódicas por tempo indeterminado.

(pagamento de internet, luz, água, gasolina, manutenção em oficina etc).

Observações: Esses são exemplos, não tem caráter restritivo as situações e itens descritos. No caso

de dúvidas, é importante uma avaliação com o responsável pelo recurso (SES/RS, através da CRS e

área técnica de saúde indígena e/ou de políticas de equidade) e o executor através dos órgãos de

controle municipais. Reitera-se que qualquer item deve ser aprovado de acordo com a realidade

de cada comunidade e em concordância e aval de todos os entes envolvidos no momento de

construção do plano.

Após a realização dos planos de aplicação pela comissão responsável o plano deverá ser

submetido, pelo gestor municipal, à apreciação do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Depois

disso, o gestor municipal de saúde enviará o plano (conforme modelo anexo), com ciência do CMS,

à Coordenadoria Regional de Saúde para que a mesma emita parecer de aprovação.

Sobre o parecer da Coordenadoria Regional de Saúde:

1. Deverá ser apresentado de forma descritiva se o plano foi realizado em

conformidade com as determinações da portaria;

2. Constar a aprovação ou não do plano. Em caso de aprovação enviar o parecer via

ofício constando a sua decisão. A data do ofício é a que contará para os prazos

previstos na portaria, por isso é importante que ele seja remetido ao município com

confirmação de recebimento.
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3. Em caso de não aprovação a justificativa deve ser informada também ao gestor

constando justificativa com embasamento técnico nas normativas vigentes. Em

posse do parecer de não aprovação deverá o gestor, junto a comissão de

formulação, rever o plano e adequá-lo. Atenção: É importante que junto a comissão

de formulação a Coordenadoria Regional de Saúde se mostrar atuante, participativa

e propositiva, busque apoio técnico antecipadamente para que potenciais

problemas sejam sanados antes da finalização de todo o processo reduzindo assim

a chance de não aprovação nesta fase final.

4. Além disso, a Coordenadoria Regional de Saúde deve enviar semestralmente, a

Divisão de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, do Departamento de

Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS), de relatório de monitoramento da

formulação, execução e avaliação dos planos de ações relativos aos municípios da

sua circunscrição. Dessa forma, tendo a portaria sido publicada em setembro de

2021 em março de 2022 as coordenadorias deverão emitir o primeiro relatório (se

houveram habilitações, se não houveram a motivação, em quais e em quantos

municípios a CRS conseguiu dialogar sobre esse incentivo, se houveram habilitações

como está o andamento dos processos e execução das ações…), repetindo o

processo em seis meses depois.

As reuniões dos planos de aplicação, obrigatoriamente, devem ocorrer com a participação

da Secretaria Estadual da Saúde, através das Coordenadorias Regionais de Saúde, a participação da

Secretaria Municipal de Saúde, da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena e/ou equipe de

atenção básica municipal e das lideranças indígenas. A Secretaria Estadual da Saúde também por

dever monitorar, junto aos municípios, a execução dos recursos e convocar novas reuniões quando

essa se fizer necessária através de novas prioridades ou ao final da vigência do plano.

MODELO DE PLANO DE APLICAÇÃO (ANEXO 3): O modelo consta em branco nas colunas:

demanda, quantidade, valor unitário e descrição detalhada do impacto. As demandas devem ser

elencadas observando questões como: diversidades étnicas, territoriais, regionais, estrutura de

serviços locais (seja municipal, estadual ou federal), observada a temporalidade (no que se refere a

serem demandas contínuas, pontuais..), previsão legal de outros recursos no SUS (federal, estadual

ou municipal) que deva cobrir/responder a demanda, competências de cada ente federado, entre

outros. São fatores que em cada aldeia ou município poderão se apresentar de uma forma.
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ANEXO 3

MODELO DE PLANO DE APLICAÇÃO - SAÚDE INDÍGENA

Plano de Aplicação de Recursos Estaduais para Saúde Indígena
Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo III

MUNICÍPIO

Entidade executora

Endereço/CEP

CNPJ

Nome do responsável/cargo

Telefone/e-mail

Considerando a necessidade de efetuar o plano de aplicação de recursos disponíveis pelo Incentivo
Financeiro aos municípios para qualificação da Atenção Básica aos povos indígenas no Estado do Rio
Grande do Sul definido pela Portaria 635/2021 - Anexo III - Capítulo III.
Considerado o saldo de R$_________________________________ do incentivo supracitado já
disponível no Fundo Municipal de Saúde do município de ______________, na data de
______________. Reúnem-se para formulação conjunta do plano de aplicação:

Representação Nome Contato

Gestão municipal

Lideranças indígenas/Conselho
Local de Saúde Indígena

Coordenadoria Regional de
Saúde

Equipe Multidisciplinar de
Saúde Indígena/Equipe de
Saúde da Família
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QUADRO EXECUTOR

EIXO AO QUAL O ITEM ESTÁ
VINCULADO

I. Gestão/Atenção;

II. Educação permanente;

III. Redução das vulnerabilidades sociais;

IV. Fortalecimento do controle social.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DETALHADA DO
IMPACTO À SAÚDE

EIXO AO QUAL O ITEM ESTÁ
VINCULADO

I. Gestão/Atenção;

II. Educação permanente;

III. Redução das vulnerabilidades sociais;

IV. Fortalecimento do controle social.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DETALHADA DO
IMPACTO À SAÚDE
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Reunidos na data de ___________________________________________________________, no

local_______________________________________________________________a comissão

formada conforme definições da Portaria SES-RS 635/2021 assinam esse plano de aplicação de

recursos contendo ____ páginas rubricadas, em que consta o quadro executor com valor total

estimado em __________________________.

_________________________________

Gestão Municipal

_________________________________

Liderança Indígena/Conselho Local de Saúde

Indígena

_________________________________

Coordenadoria Regional de Saúde

_________________________________

Equipe Multidisciplinar de Saúde

Indígena/Equipe de Saúde da Família

TRAMITAÇÃO DO PLANO

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE

O presente plano passou por apreciação do Conselho Municipal de Saúde na reunião
_____________ realizada na data de:
________________________________________________________ *Anexar cópia
da ata do Conselho Municipal de Saúde em que o plano foi apreciado.

APROVAÇÃO DA
COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE

A Coordenadoria Regional de Saúde procedeu parecer que considera o plano:
(     ) APROVADO
( ) APROVADO, COM ADEQUAÇÕES. (Adequações necessárias e justificativa deverão estar
descritas no parecer)

(     ) NÃO APROVADO. (Justificativa deverá estar descrita no parecer)
*ANEXAR PARECER DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

DATA DE APROVAÇÃO
DO PLANO PELA CRS

_______________________
(DATA UTILIZADA PARA COMPUTAR VALIDADE DO PLANO E DEMAIS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA SES-RS
635/2021)
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