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serviço, diretores de divisão, departamentos, Secretá-

rio Municipal de Saúde e Conselhos Gestores. Essas 

Oficinas obtiveram como principal resultado a efetiva 

participação das equipes na elaboração do Plano de 

Ações da SMS para o ano de 2007, Plano Municipal 

de Saúde para 2008/2009, Plano de Ações para 2008 

e Relatório de Gestão de 2007, com a participação dos 

Conselhos Gestores.

Experiência: o planejamento 
ascendente e participativo para 
construção da programação anual 
2008 em Várzea Paulista
Luís Fernando Nogueira Tofani, Maria do Carmo Cabral 
Carpintéro

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Endereço: Rua Célio Barbosa, 65, Vila Santa Terezinha, 
CEP 12220-100, Várzea Paulista, SP, Brasil.
E-mail: luis.tofani@gmail.com

Desde 2005 têm sido utilizadas técnicas de planeja-
mento para construção do Plano Municipal de Saúde, 
dos Relatórios de Gestão e Programações Anuais 
em Várzea Paulista. A estruturação de um processo 
ascendente e participativo, incluindo trabalhadores, 
gestores e usuários de todos os serviços em 2007 para 
formulação da Programação Anual 2008, contemplou: 
formação em Planejamento Estratégico; autoavaliação 
das equipes; elaboração dos planos locais; definição 
das prioridades, ações e indicadores para 2008, orga-
nizadas nos cinco blocos do Pacto pela Saúde; consoli-
dação e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. 
Essa construção por meio de um debate participativo 
e ascendente tem facilitado o envolvimento de todos os 
segmentos na execução, além de permitir a pactuação 
de um plano real e factível, desencadeando a reorgani-
zação do processo de trabalho e de gestão na Secretaria 
Municipal de Saúde.
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A Prefeitura de Amparo aprovou, em 2003, o Plano 

de Classificação de Cargos e Salários – PCCS, através 

de Leis Municipais e, em 2006, implantou, através 

de Decreto, Avaliação de Desempenho para os servi-

dores municipais. O Decreto definiu critérios para 

Avaliação do Estágio Probatório (três primeiros anos 

de exercício), entendido como processo contínuo de 

acompanhamento e avaliação do servidor nomeado 

por Concurso Público. A Avaliação tem como objetivo 

conhecer o potencial do servidor; identificar os que não 

estão adaptados ao trabalho mas que podem melho-

rar; possibilitar a cooperação entre servidor e chefia; 

identificar necessidades de capacitação; aprimorar 

habilidades pessoais e profissionais; contribuir para 

o crescimento profissional e para o desenvolvimento 

de novas habilidades e aferir a aptidão para o desem-

penho das atribuições do servidor. A Avaliação é feita 

a partir do Plano de Gestão de Desempenho Individual, 

que é o conjunto de atividades que o servidor terá de 

cumprir no exercício do emprego público, e é elaborado 

pela Chefia imediata em conjunto com o servidor. Esse 

processo tem contribuído para a qualificação da Gestão 

do Trabalho, nas relações entre os servidores e chefias 

e apontamentos das necessidades destes.

Integralidade do Cuidado: prática 
dos profissionais de saúde do 
município de Cândido Mota
Ângela Maria Machado Major Noronha, Nelo Augusto 
Poletto, Roberta Oliveira Caetano

Secretaria Municipal da Saúde de Cândido Mota-SP. 
Serviço Social de Atenção Básica.
Rua: Antonio da Silva Vieira, 226, Centro, CEP 19880-
000, Cândido da Mota, SP, Brasil.
E-mail: gabsaude@cmotanet.com.br

O Atendimento Domiciliar desenvolvido pelos profis-

sionais de saúde no município de Cândido Mota pre-

tende contribuir com os hospitais e Unidades de Saúde 




