
Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“A Seção II do TÍTULO VII - DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

do CAPÍTULO VII - DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO EM 

SAÚDE, passa a denominar-se: Do DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento 

(DGMP). 

 

Art. 435. Esta seção institui o DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), 

e regulamenta o uso para registro dos instrumentos de planejamento em saúde de estados, 

Distrito Federal e municípios, de forma sequencial e encadeada, e regulamenta seu uso. 

(NR) 

Art. 436. São objetivos do DGMP: (NR) 

I – Registrar as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde, as 

metas anualizadas e a previsão orçamentária na Programação Anual de Saúde, e registrar 

a análise dos resultados obtidos no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 

(RDQA) e Relatório Anual de Gestão (RAG), observando o que estabelece a legislação 

específica; (NR) 

II - Dar transparência às metas definidas nos planos de saúde e nas programações 

anuais de saúde, assim como dos resultados dos indicadores apresentados pelos gestores 

no RDQA e RAG, atendendo, assim, às demandas do controle social, de áreas técnicas e 

de demais interessados quanto ao monitoramento; (NR) 

III - Integrar a funcionalidade da Pactuação Interfederativa de Indicadores aos 

demais instrumentos de planejamento, apresentando a série histórica dos resultados dos 

indicadores a cada ano, observando o período de fechamento das bases nacionais. (NR) 

IV – Integrar dados de outros sistemas de informação do SUS. (NR) 

V – Subsidiar o monitoramento, a regulação, o controle e a avaliação das políticas 

de saúde, através do acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros transferidos 

fundo a fundo, conforme disposto no Art. 1148 da PRC nº 6, de 28 de setembro de 2017, 

pelos órgãos e entidades finalísticos responsáveis pela gestão técnica das políticas de 

saúde. (NR) 

 

Art. 437.   São partes componentes do DGMP: (NR) 

I - Plano de Saúde; (NR) 

II - Programação Anual de Saúde; (NR) 

III - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior e Relatório Anual de Gestão 

e; (NR) 

IV - Pactuação Interfederativa de Indicadores. (NR) 

 

Art. 438. O DGMP permitirá dar publicidade a informações constantes nos 

instrumentos de planejamento do SUS, definidos em legislação específica: (NR) 

 



I - Registro das diretrizes aprovadas para o Plano de Saúde, pelos Conselhos de 

Saúde; (NR) 

II - Registro das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano de 

Saúde para o quadriênio; (NR) 

III - Registro da anualização das metas do Plano de Saúde na Programação Anual 

de Saúde, descrição das ações necessárias para o alcance das metas e vinculação destas 

ações às subfunções orçamentárias; (NR) 

IV - Elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e do 

Relatório Anual de Gestão (RAG); (NR) 

V – Registro da análise e de parecer conclusivo do RDAQ e do RAG pelos 

respectivos conselhos de saúde, em atenção aos Art. 36 e 41 da Lei Complementar nº 141, 

de 13 de janeiro de 2012; (NR) 

VI - Registro das metas da Pactuação Interfederativa de Indicadores e envio destas, 

via sistema, para análise e parecer conclusivo do conselho de saúde correspondente, 

contemplando o fluxo ascendente que dispõem as resoluções da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) para a Pactuação Interfederativa de Indicadores, a cada período. (NR) 

§ 1º O registro de informações dos instrumentos de planejamento no sistema não substitui 

a obrigatoriedade de elaboração e da apresentação destes ao respectivo conselho de saúde 

para apreciação, e à Casa Legislativa, quando couber. Tais documentos deverão ser 

anexados ao DGMP e a veracidade das informações registradas é de responsabilidade do 

Gestor. (NR)  

§ 2º  As informações inseridas e os documentos anexados no DGMP, estarão disponíveis 

para acesso público no endereço eletrônico http://www.digisus.saude.gov.br/gestor/, 

quando o preenchimento de cada instrumento for finalizado pelo gestor. (NR) 

 

Art. 439. O cadastro para acesso ao DGMP será no Sistema de Cadastro e 

Permissões de Acesso (SCPA) do Ministério da Saúde. (NR) 

 

Art. 440. O DGMP, a partir de 2019, passa a substituir os sistemas SARGSUS e 

SISPACTO, cuja descontinuidade deverá ser objeto de pactuação na CIT. (NR)  

 

§ 1º. O DGMP será utilizado para inserção de informações referentes ao ano de 2018 em 

diante. 

§ 2º. O SARGSUS poderá ser usado para envio dos relatórios de gestão e documentos de 

anos anteriores a 2018, assim como para apreciação pelos conselhos de saúde, até o prazo 

de descontinuidade pactuado na CIT; 

§ 2º. Arquivos gerados e anexados no SARGSUS e no SISPACTO estarão disponíveis 

para consulta pública na plataforma do DigiSUS Gestor. 

 

http://www.digisus.saude.gov.br/planejamento/


Art. 441. As estratégias de implementação, divulgação e treinamento para 

utilização do sistema serão acordadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para o 

âmbito nacional e pelas Secretarias de Estado da Saúde em seus territórios. (NR) 

 

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 


