
  

NOTA TÉCNICA nº 04/2019 

Implementação do sistema DigiSUS Gestor Módulo Planejamento e pendências do Sistema 

de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) 

 

1. O objetivo da Nota Técnica é orientar sobre o novo sistema de registro dos instrumentos de 

gestão, o DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP), informando seu fluxo de cadastro e 

acesso, bem como, reforçar a necessidade de ajuste das pendências no Sistema de Apoio ao 

Relatório de Gestão (SARGSUS), que será descontinuado em dezembro de 2019.  

Esta Nota Técnica foi construída conjuntamente pela Secretaria Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Sul (SES/RS), pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde 

(SEMS/RS) e pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul 

(COSEMS/RS). 

 

2. DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP) 

 
 

O Sistema DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP) foi instituído pela Portaria GM nº 

750, de 29 de abril de 2019 para substituir os sistemas SARGSUS e SISPACTO. 

O objetivo do DGMP é aperfeiçoar a gestão em saúde, facilitar o acompanhamento das 

políticas de saúde, aprimorar o uso dos recursos públicos, apoiar os gestores na elaboração dos 

instrumentos de planejamento em saúde e garantir a transparência das políticas de saúde e do 

uso dos recursos públicos em saúde. 

As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) deverão inserir, obrigatoriamente, os seguintes 

instrumentos no DGMP, a partir do ano de 2018:  

 Plano Municipal de Saúde (PMS);  

 Programação Anual de Saúde (PAS);  

 Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA);   

 Relatório Anual de Gestão (RAG); 

 Pactuação Interfederativa de Indicadores. 

 



O DGMP é o sistema obrigatório para elaboração do RAG e do RDQA. Após inserção das 

informações, os relatórios e a Pactuação Interfederativa de Indicadores deverão ser enviadas, 

via sistema, pelo Gestor Municipal, aos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) para inclusão de 

análise e parecer conclusivo sobre os instrumentos. O perfil do CMS consegue visualizar todas 

as informações, sem possibilidade de edição. 

O CMS deverá emitir parecer no RAG, que poderá ser: 

 Aprovado; 

 Aprovado com ressalva;  

 Reprovado ou;  

 Retornado para ajuste via sistema.  

No caso do RDQA, o CMS fará Análises e Considerações Gerais. 

 

O fluxograma de inserção dos instrumentos no sistema deve ser seguido conforme a 

figura abaixo: 

 



 O registro das informações e a inserção de documentos no DGMP não substitui a 

obrigatoriedade de elaboração e de apresentação desses instrumentos ao conselho de saúde, à 

Casa Legislativa e a órgãos de controle, quando for o caso. 

 

 

2.1. Perfis de acesso ao DGMP 

 

Há diferentes perfis de acesso no DGMP no Estado:  

 

1. Analista NEMS: visualiza os dados inseridos pelo estado e municípios correspondentes. 

Autoriza os acessos Gestor, Técnico e Conselho Estaduais. 

2. Analista Estadual: visualiza os dados inseridos pelo estado e municípios correspondentes. 

Autoriza os acessos dos Analistas Regionais. 

3. Analista Regional: visualiza os dados inseridos pelos municípios da região de saúde 

correspondente. Autoriza e controla os acessos de Gestor, Técnico e Conselho Municipais. 

4. Analista COSEMS: visualiza os dados inseridos pelos municípios correspondentes.  

5. Gestor Municipal: visualiza e preenche todos os campos no sistema e é o único que possui 

permissão de enviar os instrumentos para análise do Conselho de Saúde e que pode reabri-

lo para correções.  

6. Técnico Municipal pode visualizar e preencher todos os campos no sistema. 

7. Conselho Municipal pode visualizar todas as informações que já estiverem finalizadas pelo 

perfil Gestor (PMS, PAS, RAG, RDQA e Pactuação de Indicadores). Emite parecer e 

considerações na Pactuação, RDQA e RAG, anexando arquivos correspondentes, quando 

couber. 

 

 

2.2. Fluxo de cadastro e acesso ao DGMP 

 

A autorização e o controle dos cadastros dos perfis Gestor, Técnico e Conselho 

Municipais das Regiões de Saúde são realizados pelas referências nas Coordenadorias Regionais 

de Saúde (CRS) que possuem o perfil Analista Regional. Todas as 19 CRS possuem, pelo menos, 

um Analista Regional cadastrado (Anexo I). 

A autorização e o controle dos cadastros de perfis Analistas Regionais são feitos pelos 

Analistas Estaduais, da Assessoria Técnica e de Planejamento (ASSTEPLAN), na Secretaria 

Estadual de Saúde (SES/RS).  



A solicitação de acesso ao DGMP é feita pelo SCPA (Solicitação de Cadastro e Permissão 

de Acesso) pelo link   http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/, clicando em 

“Cadastro de novo usuário”. 

Não será permitida a liberação dos três tipos de acesso ao mesmo solicitante. Orienta-

se aos Analistas Regionais solicitar indicações formais aos gestores e conselhos municipais de 

saúde para liberação dos acessos.  

 

 

 

Segue no Anexo III o modelo de ofício para indicação formal dos nomes dos responsáveis 

pelos perfis Gestor e Técnico Municipais, que deve ser assinado pelo gestor de cada município 

e encaminhado ao Analista Regional da sua respectiva CRS para liberação dos acessos ao 

sistema. O gestor municipal deve estar ciente das responsabilidades de cada perfil.  

No Anexo IV segue o modelo de ofício para os CMS informarem os nomes dos 

conselheiros que terão acesso ao DGMP para emitir pareceres e considerações no RDQA, no 

RAG e na Pactuação de Indicadores. O ofício deve ser assinado pelo presidente do CMS e 

encaminhado ao Analista Regional da CRS correspondente ao município. 

 

 

3. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) 2018 

Até 2017, os RAG estaduais e municipais eram encaminhados para os Conselhos de 

Saúde através do SARGSUS. Como o DGMP encontrava-se indisponível para inserção do RAG 

2018, orientou-se sua construção em meio físico, uma vez que a ausência do sistema não exime 

os gestores da responsabilidade de encaminhamento do relatório aos respectivos conselhos de 

saúde até a data de 30 de março, conforme artigo 36, § 1o da Lei Complementar nº 141, de 13 

de janeiro de 2012. Atualmente, o RAG 2018 já pode ser inserido no DGMP. 

 

1º Passo:

Cadastro no SCPA 
e solicitação de 

acesso ao sistema 
DGMP.  

2º Passo:

Autorização e o controle dos 
cadastros dos perfis (Gestor, 

Técnico e Conselho 
Municipal) formalizado por 

ofício para a CRS referência 
do Município.

3º Passo:

Analistas Regionais 
liberam acesso ao 

sistema DGMP.

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/


4. SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO GESTÃO (SARGSUS) 

 

O SARGSUS ficará disponível para inclusão dos Relatórios de Gestão dos anos anteriores 

e para ajustes até o dia 31 de dezembro de 2019. Após essa data, somente será possível utilizá-

lo para fins de CONSULTA. 

Dessa forma, solicita-se que aqueles municípios que estão com pendências no 

SARGSUS, referentes aos relatórios do ano de 2017 e anteriores, façam a regularização o quanto 

antes para que evitem possíveis apontamentos no futuro.  

Os municípios que já inseriram os documentos no sistema devem conferir com seus 

respectivos Conselhos Municipais de Saúde se estes já emitiram parecer e aprovação para 

liberação dos instrumentos no SARGSUS, pois ainda constam muitos relatórios com status “em 

apreciação pelo CMS” e “solicitado ajuste”. 

Caso tenha dificuldades em acessar o SARGSUS: verifique qual o link utilizado para 

acesso e atualize para o seguinte:  https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/ e tente abrir no 

navegador Internet Explorer. 

A Nota Técnica nº 3/2019 - CGFIP/DGIP/SE/MS, referente à situação de entrega dos RAG 

e pendências de análise dos Conselhos de Saúde, apresenta o levantamento dos estados e 

municípios que estão com os seguintes status no SARGSUS: “Em apreciação pelo conselho de 

saúde”, “Sem informação” e “Solicitado ajuste”, de 2011 a 2017. 

Importante reiterar que os instrumentos de planejamento do ano de 2018 em diante 

serão inseridos no sistema DigiSUS. 

 

 

 

5. CONTATOS PARA DÚVIDAS 

 MUNICÍPIOS: 

Os municípios podem entrar em contato com seu respectivo Analista Regional, conforme a 

Região de Saúde correspondente (Anexo I) e/ou Analista COSEMS do Apoio à Gestão do 

COSEMS/RS (Anexo II). 

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRS:  

Em caso de dúvidas, os Analistas Regionais podem entrar em contato com as Analistas 

Estaduais, da ASSTEPLAN/SES, Carla Santos e/ou Karen Coutinho via telefone (51) 3288-

5965/7900 ou via e-mail planejamento@saude.rs.gov.br 

 

https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/
mailto:planejamento@saude.rs.gov.br


ANEXO I – ANALISTAS REGIONAIS DO DIGISUS GESTOR MÓDULO PLANEJAMENTO 

 

 

 

CRS 
Regiões de 

Saúde 
Responsável Contato 

1 
6 
7 
8 

Susana Cristina Nunes susana-nunes@saude.rs.gov.br 

2 

9 Sergio Luiz Silva Bratkowski sergio-bratkowski@saude.rs.gov.br 

10 
Mauro Roberto dos Santos  mauro-santos@saude.rs.gov.br 

Rosane Thum rosane-thum@saude.rs.gov.br 

3 21 
Elis Regina Lombardy Medeiros elis-medeiros@saude.rs.gov.br 

Maria Carolina Pinheiro Meirelles maria-meireles@saude.rs.gov.br 

4 
1 Bernadete dos Santos Pereira bernadete-pereira@saude.rs.gov.br 

2 Andréia Moro da Silva andreia-moro@saude.rs.gov.br 

5 

23 Luiz Alberto Marin luiz-marin@saude.rs.gov.br 

24 Leomar Luiz Marin leomar-marin@saude.rs.gov.br 

25 Luiz Alberto Marin luiz-marin@saude.rs.gov.br 

26 Leomar Luiz Marin leomar-marin@saude.rs.gov.br 

6 
17 
18 
19 

Cândida Luísa Farina Escosteguy candida-escosteguy@saude.rs.gov.br 

7 22 Mauro Kloppenburg Martin mauro-martin@saude.rs.gov.br 

8 27 Carine Comassetto da Rosa carine-rosa@saude.rs.gov.br 

9 12 
Emanuelli Lourenço Cabral Gracioli emanuelli-gracioli@saude.rs.gov.br 

Sidinei Afonso Voloski sidinei-voloski@saude.rs.gov.br 

10 3 Leonel Paz Bombach leonel-bombach@saude.rs.gov.br 

11 16 
Vera Lucia Gritti Zis vera-zis@saude.rs.gov.br 

Renato Luis Zis renato-zis@saude.rs.gov.br 

12 11 
Lori Buske lori-buske@saude.rs.gov.br 

Lisete Maria dos Anjos lisete-anjos@saude.rs.gov.br 

13 28 
Marizane Soares Barbosa marizane-barbosa@saude.rs.gov.br 

Silvio Carvalho Schuck silvio-schuck@saude.rs.gov.br 

14 14 
Edenilson Freitas Rodrigues edenilsonfrodrigues@gmail.com 

Ione Alles Ames ione-ames@saude.rs.gov.br 

15 20 

Guilherme Fortes Machado guilherme-machado@saude.rs.gov.br 

Ana Paula de Oliveira Vargas anaoliveira@saude.rs.gov.br 

Vinícius Ornel dos Santos vinicius-ornel@saude.rs.gov.br 

16 
29 
30 

Alvaro Gustavo Wagner Junqueira alvaro-junqueira@saude.rs.gov.br 

17 13 
Alexandre Wachter Atkinson alexandre-atkinson@saude.rs.gov.br 

Gerson Herbstrith Prudencio gerson-prudencio@saude.rs.gov.br 

18 
4 
5 

Maristela Lima maristela-lima@saude.rs.gov.br 

Ligia Mara Ribeiro ligia-ribeiro@saude.rs.gov.br 

Priscila Bemfica da Silva priscila-benfica@saude.rs.gov.br 

Maria Aparecida Famer maria-famer@saude.rs.gov.br 

19 15 Elizabet Pazetto dos Anjos elizabet-anjos@saude.rs.gov.br 



ANEXO II – ANALISTAS COSEMS DO APOIO À GESTÃO DIGISUS GESTOR 

 

REGIÃO DE 
SAÚDE 

APOIADOR CONTATO 

1 
2 
3 

Michele Eichelberger michele.eichelberger@cosemsrs.org.br 

4 
5 

Gustavo Haas Lermen gustavo.lermen@cosemsrs.org.br 

6 
7 
8 

Mário Vieira M. Neto mario.vieira@cosemsrs.org.br 

9 
10 

Gabriel Calazans Baptista gabriel.baptista@cosemsrs.org.br 

11 
14 

Joice Fronza joice.fronza@cosemsrs.org.br 

12 
13 

Cleonice Poletto cleonice.poletto@cosemsrs.org.br 

15 
20 

Coordenação do Apoio coordenação.apoio@cosemsrs.org.br 

16 
17 
18 
19 

Pamella Morette pamella.morette@cosemsrs.org.br 

21 
22 

Janise Fagundes janise.fagundes@cosemsrs.org.br 

23 
24 
25 
26 

Fabiane Motter fabiane.motter@cosemsrs.org.br 

27 
28 
29 
30 

Kellen Rodrigues kellen.rodrigues@cosemsrs.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III - MODELO DE OFÍCIO –GESTOR MUNICIPAL 

 

 

Nome do município, ___ de _____________, 2019. 

 

Ofício nº___/2019 

 

À nome do Analista Regional 

_____ª Coordenadoria Regional de Saúde 

 

Prezado (a) Analista 

 

 

 Solicito e autorizo a liberação de acesso ao sistema DigiSUS Gestor Módulo 

Planejamento (DGMP) aos servidores municipais de saúde listados abaixo com o perfil Técnico 

Municipal, para inserção dos instrumentos de planejamento do município de 

___________________ no referido sistema. 

Solicito liberação do perfil Gestor Municipal para nome do secretário municipal de saúde 

e/ou quem ele designar, estando ciente das responsabilidades deste perfil no sistema. 

 

Servidores para o perfil Técnico Municipal: 

- 

- 

- 

Atenciosamente. 

 

 

_____________________________ 

NOME 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 



ANEXO IV - MODELO DE OFÍCIO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Nome do município, ___ de _____________, 2019. 

 

Ofício nº___/2019 

 

À nome do Analista Regional 

_____ª Coordenadoria Regional de Saúde 

 

Prezado (a) Analista 

 

 

 Solicito e autorizo a liberação de acesso ao sistema DigiSUS Gestor Módulo 

Planejamento (DGMP) aos conselheiros municipais listados abaixo com o perfil Conselho 

Municipal, para emissão de parecer e considerações dos instrumentos de planejamento do 

município de ___________________ no referido sistema.  

 

Conselheiros para o perfil Conselho Municipal: 

- 

- 

- 

Atenciosamente. 

 

 

 

_____________________________ 

NOME 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 


