Conselho Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS - 2021
A Programação Anual de Saúde (PAS), do ano de 2021, é apresentada ao Conselho Municipal
de Saúde, para análise e acompanhamento das metas contidas no Plano Municipal de Saúde PMS 2018-2021 do município do Rio de Janeiro. Além disso, aponta a necessidade de alocação
dos recursos orçamentários a serem executados nesse exercício, entendendo o contexto que
atravessamos ao longo do ano de 2020, que certamente trará mais desafios econômicos ao
ano de 2021 em todas as instâncias de governo.
Ao dimensionar metas aponta a necessidade do aporte de valores para a cobertura financeira
das proposições, e se explicitam quais os compromissos previstos para 2021 no âmbito do
Plano Municipal de Saúde.
Vale ressaltar, que a PAS 2021 segue as diretrizes do Plano Municipal de Saúde (PMS) 20182021, cujos eixos temáticos acompanham os propostos na XII Conferência Municipal de Saúde
de 2015, bem como, os indicadores dos Programas, com suas Ações, Produtos e Metas
contidos no Plano Plurianual 2018-2021, anualizados para 2021.
A identificação de todos os componentes da PAS, e o dimensionamento físico- financeiro, são
de responsabilidade conjunta de todos os órgãos e entidades vinculadas aos componentes da
estrutura do Ministério da Saúde - MS e devem ser analisados e fiscalizados pelo Controle
Social.
Ressaltamos que cabe ao Conselho Municipal de Saúde, orientado pelo Conselho Nacional de
Saúde em diversas oportunidades, buscar junto às instancias responsáveis, os maiores
investimentos para a área de saúde, objetivando o alcance de serviços e ações de saúde,
apresentados aqui na PAS, tanto na Atenção Primária à Saúde, na Vigilância à saúde, na
assistência farmacêutica básica, nos medicamentos dos programas estratégicos, nas urgências,
emergências e atenção ao parto, na assistência à saúde mental para a população no âmbito do
município.
Sabemos das dificuldades apresentadas pela pandemia instalada e que estas, mesmo depois
de contido os males trazidos pelo vírus, ainda perdurarão por algum tempo e, por isso, o
quanto é difícil planejar o futuro. Mas, a nós do Controle Social compete a perseguição das
melhores condições de saúde para nossa população.
Diante das condições apresentadas, pela análise minuciosa, e pela manutenção dos nossos
princípios e objetivos, este Conselho Municipal de Saúde, em reunião do seu Colegiado,
realizada hoje, dia 29 de maio de 2020, através da plataforma Zoom, disponibilizada pela
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, aprova a proposta da Programação Anual de Saúde PAS – 2021, apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, chamando
atenção para que algumas obras necessárias não planejadas sejam revistas no correr de 2021,
levando em consideração todo o ocorrido provocado pela pandemia no ano de 2020.
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