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FICHA DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO – FIS (MODELO)

1 DADOS DO MUNICÍPIO / COMARCA

Município

Comarca

Promotor (a) de Justiça

Data da pactuação com o CAOP

2 BASES DE DADOS

2.1 BASES DE DADOS PRIMÁRIA

Instituição/órgão Base de dados

Ministério da Saúde

- Sistema de Informações sobre Orçamento Público em 
Saúde / SIOPS;
- Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE);
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES1;
- Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS;
- Tabnet – DENASUS;

Secretaria de Estado da Saúde
- Plano Estadual de Saúde;
- Plano Diretor de Regionalização;

Secretaria Municipal de Saúde

- Plano Municipal de Saúde (SargSUS/MS ou solicitação à
PJ);
- Programação anual de saúde (SargSUS/MS ou solicitação
à PJ);
-  Lei  Orçamentária  em  vigor  (página  do  município  na
internet ou solicitação à PJ);
- Relatório da última Conferência Municipal de Saúde;

Ministério Público do Paraná
- procedimentos da Promotoria de Justiça; 
- bancos de informações;

Instituto  Paranaense  de
Desenvolvimento  Econômico  e
Social (IPARDES)

- caderno estatístico do município;

Judicialização
-  identificação  das  ações  judiciais  em  saúde  contra  o
município (número / objeto / valor);

Contencioso administrativo
- Ouvidoria SUS

- identificação do objeto e fase em que se encontra;

Conselho Municipal de Saúde - indicação de pontos críticos na assistência;

Setor médico CAOP - manifestação sobre áreas de risco na atenção à saúde;

1 Realizar  levantamento  da produção de hospitais  próprios  (Estado e Município),  bem como de estabelecimentos

contratados pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH), com tabulação por intermédio do Tabwin.
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Conselho  Regional  dos
Secretários  Municipais  de
Saúde - CRESEMS;

-  dados  que  sejam  congruentes  com  o  escopo  do
Programa;

Profissionais de saúde - percepção sobre a situação sanitária do município;

2.2 BASES DE DADOS COMPLEMENTARES

Instituição/órgão Base de dados

Ministério da Saúde

- SARGSUS - Sistema de Apoio à Construção do Relatório 
de Gestão;
- IdeiaSUS;
- conjunto mínimo de dados da atenção à saúde (CMD), 
Res. CIT 6, de 25.8.16;
- Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB);
- E-SUS (ou equivalente);

Ministério  da  Transparência,
Fiscalização  e  Controle  –
Controladoria Geral da União

- avaliação, eventualmente,  disponível  sobre os territórios
objeto do programa;

Tribunal de Contas da União

- identificação quanto à inserção do município na base de
dados do órgão;
-  acórdãos  relativos  a  auditorias  operacionais  do  tribunal
acerca  da  qualidade  da  atenção  básica,  terceirização  de
serviços, etc;

Secretaria de Estado da Saúde - APS (tutoria SESA);

Secretaria Municipal de Saúde

- Relatórios anuais de gestão (SargSUS/MS ou solicitação à
PJ);
- Relatórios Quadrimestrais (q.s.);
-  Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
da Saúde;

Tribunal  de  Contas  do  Estado
do Paraná – TCE

-  elementos  sobre  as  contas  dos  municípios,  no  que
respeita o custeio de ações e serviços públicos de saúde.
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3. ACHADOS SANITÁRIOS E OUTROS DADOS RELEVANTES

Consiste na identificação e sistematização de dados, informações e indicadores gerais

sobre o município,  que possam impactar na saúde da população, notadamente sob o

aspecto coletivo. Verificar a sua influência na expectativa comunitária.

3.1  AGRUPAMENTO POR ASSUNTO

As  informações  colhidas  em  diversas  bases  (achados  sanitários),  se  possível,  serão

agrupadas em tópicos comuns, ensejando a comparação de dados, maior segurança do

indicador e a definição de conduta respectiva.

Exemplo de agrupamentos: dados gerais sobre o município (índices de desenvolvimento,

dados populacionais e de renda,  abastecimento e saneamento, despesas municipais),

participação  social  (cadastro  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  no  SIACS,  respeito  à

paridade de composição do CMS, levantamento dos principais problemas identificados

pelo  órgão),  rede  local  e  referências,  adoção  do  Cartão  Nacional  de  Saúde,

estabelecimentos de saúde, cobertura da atenção básica (UBS e cobertura, proporção de

internação por condições sensíveis à AB, programa estratégia saúde da família, NASF e

agentes  comunitários,  adesão  ao  Programa  Nacional  de  Melhoria  do  Acesso  e  da

Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, Portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015),

assistência farmacêutica (participação no consórcio Paraná Saúde, cobertura REMUME),

vacinação e imunização (cobertura vacinal população geral e infantil); saúde da criança e

da  mulher  (taxa  de  nascidos  vivos,  de  mortalidade  infantil  e  fetal,  óbitos  por  causas

evitáveis,  taxa  de  mortalidade  materna);  morbimortalidade  geral  (v.g.,  por  grupos  de

causas, faixas etárias, HIV/AIDS, hanseníase, leptospirose, meningite, sífilis congênita,

tuberculose,  doença de Chagas,  dengue,  doenças do aparelho respiratório,  diabetes),

saúde mental (estrutura física, profissionais e qualificação, modalidades e quantitativo dos

atendimentos realizados, natureza dos agravos e cobertura do atendimento), média e alta

complexidade (inclusive, atendimento de urgência e emergência no município, SAMU),

pessoa idosa e portadores de doenças crônicas (captação de hipertensos e diabéticos),

ações de promoção e vigilância em saúde e outras questões sanitárias.
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4. CONSULTAS LOCAIS

4.1 PROMOTOR DE JUSTIÇA

- Avaliação geral e pormenorizada, inclusive da judicialização

- Contencioso administrativo

4.2 PODER JUDICIÁRIO

- Avaliação geral e pormenorizada sobre a judicialização

4.3 DEFENSORIA PÚBLICA

- Avaliação geral e pormenorizada, inclusive da judicialização

- Contencioso administrativo

4.4 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- O Conselho tem conhecimento adequado dos instrumentos de planejamento, execução,

fiscalização e controle do SUS ?

- Quais os pontos objeto de manifestação/atuação específica do CMS sobre o atual Plano

Municipal de Saúde ?

-  Relatório  anual  (RAG)  e  dois  últimos  relatórios  quadrimestrais  (RQ),  ensejaram

manifestação do CMS?

- Quais as condições materiais e/ou operacionais de funcionamento do Conselho?

- Quais as três principais questões que afetam a atuação do Conselho ?

- Quais os três principais problemas de saúde da população? Qual a respectiva atuação

do Conselho ?

4.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Quais os três principais problemas na assistência à saúde no município?
- Quais os encaminhamentos a respeito?

4.6 REGIONAL DE SAÚDE (SESA)

- Quais as principais dificuldades na assistência à saúde do Município de... ?
- Qual tem sido, caso a caso, a atuação da Regional/SESA a respeito?

4.7 CÂMARA MUNICIPAL
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- Quais os principais problemas de saúde da população?

- Qual tem sido o papel do Poder Legislativo a respeito?

- Qual fiscalização tem exercido a Câmara Municipal em relação à gestão da saúde?

- Quais os projetos de lei relativos à saúde em tramitação.

 - Legislação municipal relevante sobre saúde.

4.8 CRESEMS

-  Solicitar  as  informações  disponíveis,  acerca  do  Município  de  ...,  sob  o  aspecto  da

regionalização, que possam ser levadas ao conhecimento da comunidade, em audiência

pública.

- No contexto regional, quais as peculiaridades/dificuldades enfrentadas pelo Município na

área da saúde?

4.9 INSTITUIÇÕES/PESSOAS CONVIDADAS E ENTIDADES DIVERSAS



ANEXO II – PROGRAMA SUSCOM +
MAPA DE PROCEDIMENTOS E ATUAÇÃO (MAPA)



Programa SUSCOM +
MAPA DE PROCEDIMENTOS ATUAÇÃO MINISTERIAL - MAPA

Município

Comarca

Promotor (a) de Justiça

Data de início

ATENÇÃO PRIMÁRIA (um procedimento por situação sanitária a ser enfrentada)

Situação  sanitária  a  ser
enfrentada:

Medida(s) adotada(s) Órgão(s) responsável(is) Resultado(s) esperado(s) Estimativa de
prazo(s)

Resultado(s) atingido(s)
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