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LISTA DE SIGLAS
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• Cooperação Técnica entre Países – TCC.
• Coordenador de Unidade Técnica – CUT.
• Estratégia de Coperação da  OPAS / OMS com o país (ECP)
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• Marco de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF
• Plano de Trabalho Geral – PTG.
• Plano de Trabalho Bianual – PTB.
• Plano de Trabalho Semestral – PTS.
• Termo de Cooperação/Termo de Ajuste – TC/TA.
• Unidade Técnica – UT.
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PREFÁCIO

A  OPAS / OMS no Brasil tem empreendido esforços de suas equipes técnica e adminis-
trativa para avançar no processo de planejar, acompanhar e avaliar a execução de projetos. 
Essa prática facilita a disseminação de informações, a socialização de experiências internas 
e, com grande relevância, garante a transparência da gestão e da prestação de contas da 
 OPAS / OMS a seus parceiros.

As ações de planejamento da  OPAS / OMS no Brasil permitem apoiar o governo brasileiro, 
a Região e outros parceiros institucionais a racionalizar o uso e a distribuição dos recursos 
orçamentários na execução das atividades de cooperação técnica. Além disso, possibilita 
avaliar produtos da cooperação técnica e identificar possibilidades de disseminação de 
experiências, ações importantes para assegurar a melhoria da saúde da população brasi-
leira e da Região.

É importante destacar que a institucionalização do ato de planejar só é possível com 
o apoio dos profissionais internacionais e nacionais e dos administradores da Represen-
tação no trabalho conjunto com os parceiros. Tornar disponível a segunda versão deste 
Manual de Planejamento representa valorizar esse processo como um instrumento valioso 
no alcance de resultados consistentes em saúde pública nos níveis global, regional e local.

A terceira edição deste Manual coincide com o ciclo da Estratégia de Cooperação com 
o País (ECP) 2015-2019, a qual define os objetivos estratégicos, prioridades e linhas de ação 
que orientarão o trabalho da  OPAS / OMS com as instituições, organizações e parceiros da 
cooperação técnica no país. Também considerou-se a estratégia de planejamento apli-
cada na elaboração do Marco de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(UNDAF).

Espera-se que o presente documento facilite o trabalho da Organização e das contra-
partes. É importante lembrar que esse manual é um documento vivo, disponibilizado na 
página web da Representação da  OPAS / OMS Brasil para consultas e atualizações, e que 
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pode ser complementado com as contribuições de seus usuários a fim de possibilitar seu 
aperfeiçoamento constante. 

Joaquín Molina
Representante da  OPAS / OMS no Brasil
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1. Introdução

O processo de planejamento adotado pela Representação da  OPAS / OMS no Brasil 
baseia-se no diálogo participativo de seus funcionários com suas respectivas contra-
partes como uma oportunidade de expressar e alinhar as perspectivas de ambos em 
um cenário comum de resultados em saúde a serem alcançados. Busca-se dar mais 
clareza sobre a missão, o propósito e os valores da Organização a fim de estabelecer 
o mesmo nível de conhecimento sobre seus compromissos de cooperação técnica 
no país. 

Dessa forma, o planejamento visa direcionar ações para o alcance de uma situação 
desejada a partir da situação atual. Pretende, ainda, corresponder com o desenvolvi-
mento de uma gestão baseada em resultados que permita:
• Aprimorar uma gestão efetiva e transparente no país.
• Estabelecer os impactos esperados e o compromisso da cooperação técnica com 

o seu alcance.
• Estabelecer alianças intersetoriais que potencializem ações e reduzam a duplici-

dade de esforços dentro do país e no contexto da Região. 
• Apoiar o país a preparar-se e adaptar-se aos desafios da agenda inconclusa e aos 

novos desafios da saúde pública, de forma a repercutir suas ações no cenário 
regional.

Objetivos do manual de planejamento, execução e avaliação de projetos da 
Representação da  OPAS / OMS no Brasil

1. Possibilitar monitorar e avaliar a Estratégia de Cooperação Técnica da  OPAS / OMS 
com a República Federativa do Brasil e alinhar os recursos humanos, financeiros 
e tecnológicos da Representação.

2. Permitir programar, implementar, monitorar e avaliar o Plano de Trabalho Bianual 
da  OPAS / OMS Brasil. 
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3. Melhorar a gestão da  OPAS / OMS, visando à eficiência e à eficácia para responder 
as agendas local, regional e global de saúde e avançar no aprimoramento de 
ferramentas de gestão baseada em resultados.

4. Favorecer a aproximação entre o corpo técnico e a gerência político-estratégica 
e administrativa visando à primazia da eficiência e da qualidade da cooperação 
técnica por meio do enfoque matricial entre as áreas técnicas e a gestão baseada 
em resultados.

5. Estabelecer esforços coordenados de programação, execução e controle.
6. Fornecer uma direção aos chefes e demais profissionais internacionais e nacio-

nais responsáveis pela execução de projetos.
7. Antecipar ações de cooperação técnica.
8. Reduzir incertezas e esclarecer consequências na execução das ações planejadas.
9. Reduzir atividades sobrepostas ou redundantes, evitando desperdício de tempo 

e recurso no desenvolvimento da cooperação técnica.
10. Estabelecer objetivos e/ou padrões que ajudem o monitoramento e a avaliação 

dos projetos.
11. Apoiar no treinamento dos funcionários técnicos e administrativos da   OPAS / OMS 

Brasil no processo de planejamento, programação, monitoramento e avaliação 
de projetos, tendo como base o plano de capacitação baseado nessas compe-
tências. 

12. Fortalecer a cultura institucional de trabalho por resultados e de monitoramento, 
avaliação e prestação de contas.

Documentos Básicos

• Agenda de Saúde para as Américas, 2008-2017.
• Diretrizes para a elaboração e gestão conjunta dos termos de cooperação, 2015.
• Plano Plurianual do Governo Brasileiro 2015-2018.
• Enfoque lógico para la gestión de proyectos en la OPS, 2003.
• Estratégia de Cooperação Técnica da  OPAS / OMS com a República Federativa do 

Brasil.
• Manual de normas e orientações para a cooperação técnica internacional com a 

 OPAS / OMS.
• Marco de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
• Orçamento por programas 2014-2015 e 2016-2017.
• Planejamento operativo (Planos de Trabalho Bianuais – PTB).
• Plano Estratégico da OPAS 2014-2019.
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Metodologia para a elaboração do Manual

Este manual se baseou na experiência e nas lições aprendidas durante a elaboração 
e a execução dos planos de trabalho bianuais dos últimos quatro anos e durante o 
processo de revisão dos termos de cooperação para sua readequação no contexto da 
gestão baseada em resultados.

Isso resultou na identificação e no detalhamento das etapas necessárias ao desenvol-
vimento do processo de planejamento, programação, controle e avaliação dos proje-
tos da Representação para o cumprimento dos objetivos definidos para o biênio e na 
forma como os atores envolvidos nesse processo devem atuar. 
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2. O processo de planejamento, 
execução e avaliação

2.1 Aspectos conceituais1

Planejamento

O ato de planejar é inerente ao homem por se situar no presente, fazer referência ao 
passado e estabelecer projeções para o futuro. Por isso, faz parte de sua realidade e 
reforça o uso da racionalidade para melhorar suas atividades e condutas. 

Estratégia

A palavra estratégia tem origem grega: stratos = exército + ego = líder. Significa con-
duzir, liderar para superar obstáculos e alcançar o objetivo esperado.

Planejamento Estratégico

Consiste em pensar sobre o que existe, o que se quer alcançar, com que meio agir, 
que resultado se pretende alcançar, com que recursos e critérios, como se pretende 
avaliar. Está relacionado com a tomada de decisão, com a análise de riscos, com 
o seguimento do processo, com a identificação de agentes sociais e econômicos 
envolvidos. 

No campo da saúde pública, o planejamento estratégico apoia-se nas teorias da situ-
ação, da produção social e da ação interativa, com as principais características de ser 
flexível e interativo. Prioriza, pois, o planejamento criativo, a descentralização dos sis-

1 Baseado em 1. MATUS, C. Política, Planejamento e Governo. Brasília: IPEA, 1993. 2. TESTA, M. Estrategia, coherencia y poder en 

las propuestas de salud. Cuadernos Médico-Sociales. Rosario, n. 38 (1ª parte) y 39 ( 2ª parte), 1987. 3. Chiavenato, Idalberto. 

Planejamento Estratégico – Fundamentos e Aplicações, Rio de Janeiro, Campus, 2003. 4. P. Drucker, Introdução a Administração, 

São Paulo, Pioneira, 1984.
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temas de condução e uma abordagem de gestão por objetivos ou operações e, por 
fim, a alta responsabilidade decorrente do monitoramento e da prestação de contas.

O planejamento estratégico deve possuir um forte componente comunicacional, 
adotando práticas dialógicas para estabelecer consensos e acordos sobre compro-
missos. 

Planejamento e gestão de projetos

Os projetos são a base de planejamento das organizações e tornam-se ferramentas 
fundamentais para que sua missão possa ser alcançada. Permitem a aprendizagem 
mútua e o compartilhamento de conhecimento, o aprimoramento de ações, a crítica, 
subsidiam a tomada de decisão. 

2.2 A metodologia do marco lógico2

A  OPAS / OMS realiza uma gestão baseada em resultados e utiliza a metodologia do 
marco lógico para a elaboração de seus projetos. No caso do Brasil, para a formulação 
dos Termos de Cooperação.

Caracteriza-se pela definição de uma hierarquia de objetivos a serem alcançados, 
associados a indicadores, que dá uma transparência na gestão e na utilização de 
recursos. Possibilita o trabalho em equipe e a participação, convertendo-se em um 
processo contínuo de avaliação e aprendizagem sob uma perspectiva holística e sis-
têmica ao considerar as realidades políticas, sociais e organizacionais em sua elabo-
ração. 

O ciclo de projetos3

O ciclo de projetos consiste em 3 etapas básicas, relacionadas ao seu desenho, exe-
cução e avaliação.

2 O marco lógico surgiu no pós-guerra para apoiar a reconstrução da Europa; foi sendo adaptado às necessidades de diferentes 

agências internacionais durante sua ação nesse período.
3 A descrição detalhada dessa metodologia adaptada à  OPAS / OMS encontra-se no documento “Enfoque lógico para la gestión 

de proyectos en la OPS, 2003”.
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Desenho: 
• Etapa composta da análise de situação e do planejamento. 
• Na análise de situação são identificados os problemas prioritários, que devem ser 

considerados como algo a ser aprimorado no futuro para se alcançar uma situação 
desejada e, por isso, deve ser visualizado de forma positiva. Nessa fase são identi-
ficados objetivos a serem alcançados e a análise de interessados (atores externos 
que podem influenciar o andamento do projeto). Com a conclusão dessa fase, são 
definidos os subsídios para a fase de planejamento.

• Na fase de planejamento, é realizada a hierarquia de resultados esperados, a defi-
nição de indicadores que permitam acompanhar o andamento do projeto, as fon-
tes de verificação e todos os elementos que influenciam o projeto. 

Execução4:
• Etapa operacional que se desenvolve a partir das definições da etapa anterior.
• São fatores críticos para a execução de um projeto a direção, controle e comu-

nicação. A direção deve considerar aspectos de liderança, ambiente de trabalho 
produtivo, orientação para resultados, conclusão de tarefas, delegação de autori-
dade e responsabilidades, organização, motivação. São fatores críticos do controle 
o avanço do trabalho, os custos, o entorno do projeto, calendários e datas de limi-
tes, fatores externos que influenciam o desenvolvimento do projeto, a produtivi-
dade, a informação para a tomada de decisão e as avaliações. Deve-se considerar 
como fatores críticos da comunicação a relação com as contrapartes nacionais, a 
gerência da equipe. 

• São características da execução de um projeto:
 – Gerenciar a equipe do projeto.
 – Reunir-se com os integrantes da equipe do projeto.
 – Comunicar-se com os envolvidos e interessados no projeto. 
 – Solucionar conflitos ou problemas que surgem durante a execução.
 – Assegurar os recursos necessários – dinheiro, pessoal e equipamentos – para 

executar o projeto aprovado.

4  Gerência de projetos AMPES.  OPAS / OMS, 2005 (apresentação Power point).
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Monitoramento e avaliação5:
• Processo contínuo que deve ser realizado periodicamente a fim de apontar des-

vios, necessidade de atualizações e ajustes ao projeto, identifica experiências exi-
tosas e lições aprendidas que permitem aprimorar o processo.

• São características das etapas de monitoramento e avaliação dos projetos:
 – Monitorar os desvios do programado.
 – Tomar ações corretivas para harmonizar o executado com o programado.
 – Avaliar as solicitações de alteração do projeto que envolvam escopo, prazo e 

custo.
 – Quando necessário, reprogramar os objetivos do projeto.
 – Quando necessário, ajustar o nível de recursos.
 – Proceder os ajustes necessários e obter a aprovação dos patrocinadores do 

projeto.

Figura 1: Etapas de elaboração de um projeto

5  Helio E. Marodin; Sérgio Mylius da Silva. Gestão de Projetos Instrumento de Gerenciamento da Inovação tecnológica 

(apresentação Power point).
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Resumos e conceitos do enfoque lógico

• Identificar e analisar problemas (interessados e alternativas).
• Identificar objetivos apropriados.
• Definir indicadores para medir o êxito.
• Estabelecer atividades para alcançar os resultados esperados.
• Definir os supostos que são críticos para o projeto.
• Estabelecer as fontes de verificação dos avanços.
• Definir os recursos necessários para a execução.
• Definir as responsabilidades do gerente.
• Estabelecer os procedimentos para determinar o que se alcançou concretamente 

com o projeto.

2.3 O processo de planejamento da  OPAS / OMS

Uma gestão eficiente da Organização potencializa o cumprimento de sua missão. Ou 
seja, a melhoria de sua liderança em saúde pública para aumentar o acesso a serviços 
de saúde equitativos e de qualidade e aumento das capacidades dos Estados-Mem-
bros em garantir os alcances positivos na saúde e enfrentar novos desafios.

Assim, a  OPAS / OMS se propõe fazer uma gestão baseada em resultados (GBR) reno-
vada por permitir a ampla participação dos Estados-Membros e de seus funcioná-
rios para a definição dos resultados e indicadores a serem trabalhados. A partir da 
análise de situação em saúde nas Américas, foram definidos prioridades estratégicas, 
alocação equitativa de recursos e responsáveis pelo alcance dos resultados e pelo 
cumprimento dos indicadores definidos. Isso trouxe maior comprometimento com 
a realização das ações, seu monitoramento e avaliação. Foi a partir da GBR que a 
Organização elaborou seu planejamento, realizado em dois níveis: o estratégico e o 
operativo. 

O planejamento estratégico é o instrumento de mais alto nível que direciona as ações 
da Organização nos próximos seis anos. Estabelece os compromissos e os resultados 
que a  OPAS / OMS e os Estados-Membros devem alcançar.

O planejamento operativo refere-se aos planos de atividades e configura o planeja-
mento das operações fundamentais da Organização, incluindo os recursos requeri-
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dos para alcançar os resultados definidos para um biênio. Possui como instrumento 
de planejamento o Plano de Trabalho Bianual (PTB).

Os planejamentos estratégico e operativo da  OPAS / OMS e seus respectivos instru-
mentos se relacionam por meio de resultados que correspondem a cada nível de 
planejamento em forma de uma cadeia hierárquica. Todos os resultados, por sua vez, 
estão ligados a instrumentos de medição que permitem acompanhar, monitorar e 
avaliar seu estágio de avanço. 

Nota-se, portanto, que o processo de planejamento de programas e projetos da 
 OPAS / OMS permite a integração entre os níveis estratégico, conformado pelos resul-
tados esperados globais e regionais, e operativo, conformado por resultados espera-
dos nacionais, contando com a participação de atores de todos os níveis hierárquicos 
na sua elaboração e execução. Por considerar a análise de situação, orienta a atuação 
da cooperação técnica em áreas de maior necessidade e seu alinhamento às prio-
ridades globais, regionais e nacionais em saúde. Ainda, contempla a avaliação dos 
resultados, dando maior visibilidade à execução de produtos e serviços e à utilização 
de recursos.

A Figura 2 ilustra a relação entre os níveis de planejamento estratégico e operativo 
da  OPAS / OMS e como os instrumentos de planejamento nos seus diferentes níveis 
estão articulados. 
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Figura 2: Relação entre os níveis de planejamento estratégico e operativo da  OPAS / OMS

Fonte: PBU/ OPAS / OMS

De acordo com a Figura 2, pode-se perceber que, no centro da relação entre os pla-
nejamentos estratégico e operativo está o Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 (PE), 
que tem seis anos de vigência e foi aprovado pela Conferência Sanitária Pan-Ame-
ricana. O PE é o instrumento de mais alto nível de planejamento da Organização e 
orienta e sincroniza os demais instrumentos globais, regionais e de país. 

Possui uma relação direta com o Programa Geral de Trabalho da OMS 2014-2019 e 
com a Agenda de Saúde das Américas 2008-2017 (ASA). Isso se dá ao ser vinculado às 
oito áreas de ação da ASA, definidas com base na Agenda Sanitária Mundial proposta 
pelo Programa Geral de Trabalho da OMS e com os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. O Orçamento por Programas da OMS e da OPAS vão definir metas e orça-
mento por biênio.

O PE se relaciona, ainda, com a Estratégia de Cooperação com os Países, o que o 
aproxima das prioridades nacionais e do próprio planejamento operativo. Isso acon-
tece pelo estabelecimento dos Planos de Trabalho Bianuais para onde convergem 
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os esforços de todos os níveis global, regional e de país. Todos esses instrumentos se 
relacionam com GBR conforme mostrado na Figura 3. 

Figura 3: Relação entre instrumentos de planejamento da  OPAS / OMS e GBR

Fonte: PBU/WDC

A relação entre esses instrumentos de planejamento e GBR ocorre por meio de uma 
cadeia de resultados. Ou seja, cada instrumento corresponde a resultados definidos 
para seu respectivo nível hierárquico. 

A cadeia de resultados contém os seguintes elementos: 
• Impacto – mudanças sustentáveis na saúde da população por meio da atuação e 

contribuição da OPAS/OMS e dos Estados-Membros. 
• Outcomes – mudanças coletivas ou individuais dos Estados-Membros que con-

tam com a atuação da  OPAS / OMS. 

A  OPAS / OMS, os Estados-Membros e outros parceiros têm a responsabilidade con-
junta de alcançar os outcomes e impactos. 
• Outputs – resultados da cooperação técnica direta da  OPAS / OMS nos países. 
• Produtos/serviços – produtos e serviços desenvolvidos para alcançar os outputs. 
• Inputs – insumos (humanos, financeiros, materiais e outros) que a  OPAS / OMS 

aloca nas atividades para produzir os outputs. 
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2.4 O processo de planejamento da Representação da  OPAS / OMS no 
Brasil

O processo de planejamento da  OPAS / OMS no Brasil é orientado a partir do processo 
estabelecido pela Sede da  OPAS , mas possui adaptações a sua realidade operacional, 
adquirindo uma identidade própria. Assim, o planejamento acontece nos seguintes 
níveis: institucional, intermediário e operacional. A Figura 4 mostra a relação entre 
cada um desses níveis.

Figura 4: Relação entre os níveis de planejamento na  OPAS / OMS Brasil

Nível institucional

• Responsáveis: Grupo de Gestão Estratégica (GGE), composto pelo Representante, 
pelo Representante Adjunto, pelos coordenadores de Unidade Técnica, Adminis-
trador e Oficial de Programas. 

• Atribuições: Definir o planejamento geral da  OPAS / OMS no Brasil, os objetivos 
estratégicos e políticas a serem seguidas. Abordar planos de longo prazo na rela-
ção da Organização com as contrapartes nacionais e com os níveis regional e glo-
bal e definir como deverá ser seu comportamento diante das oportunidades e 
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ameaças da cooperação técnica. Realizar o mapeamento do ambiente político 
e estratégico no qual a  OPAS / OMS deverá atuar, avaliando forças e limitações da 
Organização.

Nível intermediário

• Responsáveis: Coordenadores de Unidade Técnica 
• Atribuições: Realizar o planejamento tático, que faz a relação entre os planos de 

cada Unidade Técnica como os objetivos traçados no nível institucional. Trabalhar 
com os objetivos e desafios definidos no planejamento geral.

Nível operacional

• Responsáveis: Consultores OPAS e administradores de Unidade Técnica. 
• Atribuições: Elaborar planos de trabalho que configuram a programação das ope-

rações fundamentais da Organização, realizar sua execução e avaliar os resultados 
e como se inserem no planejamento geral.

2.4.1 Responsabilidades e critérios para planejar

Cada categoria profissional da  OPAS / OMS no Brasil tem responsabilidades específicas 
em cada um dos níveis de planejamento da organização. 

Representante
1. Liderar esforços coblaborativos para definir o programa estratégico da   OPAS / OMS 

no país segundo as prioridades definidas na Estratégia de Cooperação (ECP) e 
outros documentos estratégicos; conduzir sua formulação, seguimento e atua-
lização. 

2. Definir a estrutura organizacional da Representação (modelo de gestão) incluindo 
os recursos humanos, materiais e financeiros e gerar condições para implemen-
tar uma gestão partiicpativa baseada em resultados. 

3. Aprovar os Planos de Trabalho Gerais (PTG) dos projetos e dar seguimento ao seu 
cumprimento.

4. Promover a política de cooperação entre países e a cooperação triangular com 
base nas prioridades da Organização.

5. Fomentar as relações de planejamento e trabalho colaborativo interagencial.
6. Reportar periodicamente aos departamentos e unidades da Sede da OPAS os 

avanços, medidas emergenciais tomadas, superação de obstáculos e incidentes 
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que afetem o alcance dos resultados do Plano de Trabalho Bianual da  OPAS / OMS 
Brasil e suas implicações nos planos regional e global. 

7. Convocar e conduzir o Grupo de Gestão Estratégica (GGE).
8. Monitorar o desenvolvimento da Rede de Relacionamento Estratégico da Repre-

sentação e articular ações colaborativas.

Representante Adjunto
1. Assessorar o Representante na definição do programa estratégico da  OPAS / OMS 

no Brasil segundo as prioridades definidas na ECP e outros documentos estraté-
gicos. 

2. Elaborar e implementar uma estratégia de mobilização e regulação de recursos 
para a cooperação técnica de acordo com os procedimentos de contribuições 
voluntárias da Organização, aplicando o enfoque de gestão de riscos. 

3. Coordenar a programação, execução, controle e avaliação dos programas e pro-
jetos sob a responsabilidade das Unidades Técnicas (TC e outros projetos extra-
orçamentários) estabelecendo adequados padrões de qualidade (eficiência e 
eficácia) e em coordenação com as Unidades da Administração e de Planeja-
mento, Programas e Projetos. 

4. Prover informação estratégica e técnica relacionada ao monitoramento da ECP. 
5. Supervisionar o desenvolvimento de objetivos, estratégias, planos de trabalho 

semestrais, elaborados pelas Unidades Técnicas (UT). 
6. Aprovar os Planos de Trabalho Semestrais (PTS) dos projetos, elaborados a partir 

dos PTG previamente aprovados pelo Representante. 
7. Conduzir e incentivar a coordenação interprogramática dos projetos e imple-

mentar as prioridades transversais da Organização. 
8. Incentivar e monitorar as atividades interagenciais (subsidiar com informações 

para UNDAF).
9. Manter o Representante informado sobre a implementação das políticas, regula-

mentos, procedimentos, no contexto programático, técnico e administrativo da 
Representação.

10. Assessorar ao Representante no monitoramento da Rede de Relacionamento 
Estratégico da Representação.

11. Assinar como responsável das atividades dos planos de trabalho com valor acima 
da delegação de autoridade do Coordenador de UT.

Oficial de Programas e equipe de planejamento
1. Assessorar e apoiar o Representante Adjunto, os Coordenadores de UT e as áreas 

técnico-administrativas no processo integral de Gestão Baseada em Resultados.
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2. Coordenar o processo de monitoramento e avaliação programático-orçamentá-
ria do PTB. 

3. Assessorar a elaboração do ciclo de projetos, garantindo que estejam alinhados 
ao Plano Estratégico da Organização.

4. Assessorar e apoiar o processo de programação semestral dos projetos (TC/TA, 
projetos especiais).

5. Assessorar e apoiar a condução e coordenação dos processos de trabalho da 
cooperação técnica de caráter interprogramático e interagencial.

6. Preservar coerência programática e orçamentária do PTB.

Oficial de Administração e equipe administrativa
1. Programar, controlar e avaliar os programas e projetos sob sua responsabilidade.
2. Alinhar o controle administrativo-financeiro da execução das partidas orçamen-

tárias ao processo de planejamento e programação. 

Coordenador de UT
1. Definir os objetivos em saúde de acordo com as prioridades do país e da 

  OPAS / OMS e executar suas respectivas atividades de cooperação técnica.
2. Coordenar o processo de planejamento, programação, monitoramento e avalia-

ção dos projetos em sua área.
3. Assinar como responsável das atividades dos planos de trabalho com valor até o 

limite da delegação de autoridade.

Assessor Internacional
1. Assegurar a coerência técnica entre as atividades nacionais para que responda 

aos mandatos sub-regionais, regionais e globais da cooperação técnica.
2. Identificar processos nacionais e internacionais que sirvam de exemplo à troca 

de experiências e lições aprendidas entre países. 
3. Planejar, programar e controlar os projetos que lhe correspondam.
4. Assinar como oficial de projeto na execução das atividades estabelecidas nos 

planos de trabalho.

Oficial Nacional Técnico
1. Compartilhar e analisar conteúdos programático-técnicos da  OPAS / OMS selecio-

nados para subsidiar a tomada de decisão do Coordenador de UT.
2. Assessorar o acompanhamento, o encaminhamento e a resposta programático-

técnica a temas regionais e interagenciais.
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3. Facilitar a resposta aos processos de planejamento, programação, monitora-
mento e avaliação corporativos

4. Facilitar a fluidez da comunicação intra e entre unidades técnicas a fim de apoiar 
o desenvolvimento do trabalho interprogramático e o alcance de resultados.

5. Assinar como oficial de projeto na execução das atividades estabelecidas nos 
planos de trabalho. 

Consultor OPAS (Nacional e Internacional)
1. Planejar, programar e controlar os projetos que lhe correspondam.
2. Alinhar ações dos projetos que lhe corresponda aos processos de integração 

regional, interagenciais e internacionais em saúde.

Administrador de UT
1. Apoiar a área técnica nos processos de programação semestral e revisão mensal 

dos planos de trabalho dos projetos.
2. Executar e controlar os procedimentos administrativos das ações programadas 

nos planos de trabalho dos projetos. 
3. Elaborar a informação administrativa e financeira do processo de planejamento, 

programação e monitoramento dos projetos que lhe corresponda. 

Assistente Administrativo
1. Executar os procedimentos administrativos de acordo com a programação defi-

nida nos planos de trabalho dos projetos.
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3. Instrumentos de Planejamento

O processo de planejamento da  OPAS / OMS no Brasil conta com instrumentos rela-
cionados à orientação do processo, à elaboração, à programação, ao monitoramento 
e à avaliação das atividades desenvolvidas. 

Instrumento de elaboração de projetos

a. Matriz de Planejamento6

Instrumento utilizado quando da aplicação da metodologia do Marco Lógico, uti-
lizada pela  OPAS / OMS na elaboração de projetos. Trata-se de um documento sin-
tético usado para garantir a consistência das bases do planejamento estratégico 
dos projetos da  OPAS / OMS. Serve como orientador na classificação dos projetos 
idealizados pelas UT, em relação à proposta global da Organização. Possui uma 
hierarquia de objetivos, medidos por indicadores, metas e fontes de verificação e 
analisados sob a perspectiva da influência de fatores externos que podem invia-
bilizar o projeto. 

Permite definir, conjuntamente com os parceiros, o fim, propósito, resultados 
esperados e seus indicadores/metas, atividades a serem alcançados durante o 
período de execução do projeto. 

São componentes da matriz lógica: 
 – Fim: objetivo macro com o qual o TC contribui e que expressa a razão funda-

mental da elaboração de um TC. Deve ser redigido com o verbo no particípio.
 – Propósito: objetivo que expressa o impacto do TC. Deve ser redigido com o 

verbo no particípio.

6 A descrição detalhada dos elementos da matriz encontra-se no documento “Enfoque lógico para la gestión de proyectos en la 

OPS, 2003”.
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 – Linha de base: referência principal para registrar a situação de saúde, os padrões 
sanitários ou a situação de serviços no início do projeto, a fim de compará-la 
com os resultados no momento de seu encerramento. Permite averiguar a 
mudança de situação durante o tempo devido à implementação do projeto. 

 – Resultado esperado: “o quê?”. Elemento que conduz ao alcance do pro pósito 
do projeto. Deve ser descrito da maneira mais concreta possível, em termos 
verificáveis e com indicadores quantificáveis. É o que se quer alcan çar a partir 
da realização de determinadas atividades. Devem ser redigidos com o verbo 
no particípio. 

 – Atividades: “como?”. Conjunto de ações que resultam em um trabalho reali zado, 
as quais identificam o que se deve fazer para produzir os resultados de finidos. 
É o que será realizado a partir da execução de determinadas ações. Devem ser 
redigidas com o verbo no infinitivo. 

 – Indicador/meta: ferramenta para acompanhamento e avaliação do resulta do 
esperado. Os indicadores são índices que permitem avaliar o progresso das 
metas (exemplo: % de profissionais capacitados). As metas são frações dos 
indicadores e devem ter as seguintes características: (a) devem possuir uma 
base mensurável para avaliação; e (b) devem mostrar quantidade, qua lidade e 
tempo em relação ao resultado esperado (exemplo: 10% de profis sionais capa-
citados em pelo menos um município até o fim de 2012). 

 – Fontes de verificação: fonte e tipo de evidência necessária para avaliar o indi-
cador. 

 – Externalidades: condições que devem existir para que o projeto seja exitoso, 
mas que não estão sob o controle direto do projeto. 

O Anexo 1 apresenta o modelo de matriz lógica para a elaboração de projetos, de 
acordo com a metodologia utilizada pela Organização.

Instrumentos de programação

a. Plano de Trabalho Geral (PTG)

Instrumento elaborado conjuntamente com a contraparte das UT envolvidas no 
planejamento. Define, de forma geral, os recursos estimados para a execução do 
projeto. Esse instrumento registra as ações originalmente previstas para a execu-
ção. 

São componentes do Plano de Trabalho Geral:
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 – Identificação do projeto.
 – Data de elaboração/atualização.
 – Unidade técnica da  OPAS / OMS responsável.
 – Administrador de unidade técnica da  OPAS / OMS.
 – Custos indiretos: conforme definição legal.
 – Número: identificação sequencial das ações definidas.
 – Ação: detalhamento das atividades definidas na Matriz Lógica do projeto. Iden-

tifica o que se deve fazer para realizar a atividade definida. Permite o controle 
da programação e a melhoria da eficiência na execução.

 – Vínculo com o sistema da OPAS/OMS: permite a vinculação das ações definidas 
para o projeto ao Plano Estratégico da Organização e seu financiamento e exe-
cução no sistema de planejamento da Organização.

 – Localização na Matriz Lógica: referência da Matriz Lógica relacionada ao resul-
tado esperado e às atividades.

 – Total estimado (R$): valor estimado para a execução da ação estabelecida.
 – Responsável da  OPAS / OMS: técnico responsável pelo gerenciamento das 

ações programadas por período. 

O Anexo 2 apresenta o modelo de PTG utilizado para a programação das ativida-
des dos projetos. 

b. Plano de Trabalho Semestral (PTS): 

É elaborado com base no PTG. Apresenta as ações a serem executadas no semes-
tre, a partir do saldo existente, detalhando-as em quantidade e valor de execução. 
São atualizados mensalmente a partir de reuniões técnico-administrativas. Permi-
tem a simplificação da tramitação administrativa das operações quando as ações 
estão programadas no PTS.

São componentes do Plano de Trabalho Semestral: 
 – Identificação do projeto. 
 – Data de elaboração/atualização. 
 – Data de revisão (versão). 
 – Unidade técnica da  OPAS / OMS responsável. 
 – Administrador de unidade técnica da  OPAS / OMS. 
 – Custos operacionais: estimativa de recursos financeiros do projeto, incluindo 

recursos logísticos e humanos necessários a sua execução (devem ser inseridos 
em uma linha de ação do PTS).
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 – Número: identificação sequencial das ações definidas. 
 – Ação: detalhamento das atividades definidas na Matriz Lógica do projeto. Iden-

tifica o que se deve fazer para realizar a atividade definida. Permite o controle 
da programação e a melhoria da eficiência na execução. 

 – Vínculo com o sistema da OPAS/OMS: permite a vinculação das ações definidas 
para o projeto ao Plano Estratégico da Organização e seu financiamento e exe-
cução no sistema de planejamento da Organização.

 – Localização na Matriz Lógica: referência da Matriz Lógica relacionada ao re sul-
tado esperado e às atividades. 

 – Elemento de despesa: rubricas utilizadas para execução das ações definidas: 
passagens, diárias, contrato de pessoa física, contrato de pessoa jurídica. O 
detalhamento das ações deve estar quantificado e vinculado a cada rubrica 
com as respectivas estimativas de recurso. 

 – Quantidade estimada: detalhamento da quantidade prevista de cada ele mento 
de despesa para cada ação programada. 

 – Estimativa de recurso por elemento de despesa (R$): valor estimado de re cur-
sos que devem ser utilizados por elemento de despesa para cada ação progra-
mada. 

 – Total estimado (R$): soma dos valores estimados de recursos por elemento de 
despesa. 

 – Responsável da  OPAS / OMS: técnico responsável pelo gerenciamento das 
ações programadas por período. 

O Anexo 3 apresenta o modelo de PTS utilizado para a programação das ativida-
des dos projetos. 

Instrumentos de monitoramento e avaliação: 

a. Relatório de gestão dos projetos

O relatório de gestão dos projetos tem como objetivo facilitar ao gestor o acom-
panhamento e a avaliação da execução dos projetos de modo que possam con-
tribuir com o alcance dos objetivos prioritários do país e da Organização. Devem 
ser elaborados ao fim de cada semestre, apresentando uma análise do avanço no 
alcance dos resultados esperados da matriz lógica a partir da análise dos indica-
dores.
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O Anexo 4 apresenta o modelo de relatório de gestão elaborado conjuntamente 
com a contraparte nacional. 

b. Informe corporativo de monitoramento e avaliação (PMA)

Semestralmente, a  OPAS / OMS Brasil conduz a revisão corporativa do planeja-
mento operativo, com a análise dos produtos e serviços realizados no período, 
da implementação dos recursos. Esse processo permite estabelecer um diálogo 
entre o país e a Sede da OPAS, a fim de garantir a transparência da cooperação. 
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4. Fluxos de planejamento na 
Representação da  OPAS / OMS no Brasil

4.1 Ciclo de elaboração do projeto

Elaboração do projeto

Entende-se por projeto de cooperação técnica: 
• Termo de Cooperação/Termo de Ajuste (TC/TA): projeto firmado entre a   OPAS / OMS 

e a contraparte nacional para a execução de atividades de cooperação técnica 
definidas a partir das prioridades do Plano Estratégico da OPAS e do Plano Nacio-
nal de Saúde; é utilizado recurso extraorçamentário.

• Cooperação Sul-Sul: projeto acordado entre as  OPAS / OMS e os ministérios da 
saúde dos países para desenvolver ações de cooperação técnica; é utilizado 
recurso regular catalítico da  OPAS / OMS.

• Projetos Especiais: projeto estratégico das ações de cooperação técnica; a fonte 
de recurso pode ser regular ou de doadores tradicionais da cooperação com a 
 OPAS / OMS.

a. Definição da proposta técnica 

O início do processo deverá acontecer a partir da manifestação de interesse em 
um tema específico para início da negociação prévia em nível técnico. Isso resul-
tará em documento sintético e consensual contendo: o diagnóstico de situação 
com relação ao tema; os avanços esperados com a parceria proposta; a justifica-
tiva que contemple o valor agregado da  OPAS / OMS; as vantagens de se elaborar 
um projeto de cooperação técnica; com qual linha prioritária da  OPAS / OMS e do 
país contribui. 
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b. Análise da proposta técnica

A análise e a aprovação da proposta técnica será realizada pelo Grupo de Gestão 
Estratégica (GGE) da  OPAS / OMS Brasil podendo contar, se necessário, com repre-
sentantes das áreas técnicas de ambas as instituições.

Após aprovação, a proposta será encaminhada às áreas técnicas da  OPAS / OMS e 
da contraparte para a elaboração dos projetos, cujos textos finais desencadearão 
o início do processo de execução. 

c. Metodologia de elaboração do projeto

A metodologia utilizada pela  OPAS / OMS para a elaboração de projetos é o marco 
lógico, cujas etapas estão descritas no item 2.2. 

Aprovação do projeto

Após aprovação da proposta técnica e elaboração do projeto, os documentos serão 
encaminhados à Sede da Organização, em Washington. Aprovado pela Sede, serão 
abertos subsídio e linha orçamentária que permitirão a execução dos projetos. No 
caso de TC/TA, após assinado, o documento será encaminhado ao Ministério das 
Relações Exteriores para seu conhecimento.

Programação e execução do projeto

O projeto só será executado se estiver programado no Plano de Trabalho Bianual 
da Organização e se tiver Planos de Trabalho Geral (PTG) e Semestral (PTS), os quais 
permitem a programação de todas as operações a serem executadas. A execução 
dos projetos deve seguir os procedimentos e prazos administrativos da Organização.

Acompanhamento e controle dos projetos

Essa etapa é realizada por meio da elaboração de relatórios técnicos e financeiros 
semestrais pelas áreas técnicas e pela elaboração do informe PMA.
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Processamento

Após elaborado o projeto, a matriz deverá ser impressa, assinada pelo Oficial Nacio-
nal Técnico e pelo Coordenador de Unidade Técnica, rubricada pelo técnico e pelo 
Administrador de UT. Em seguida, deverá ser anexado o parecer da Oficial de Progra-
mas e encaminhada para a aprovação do Representante Adjunto. A matriz lógica faz 
parte da documentação do TC, juntamente com os textos legais, plano de trabalho, 
e documento de projeto.

4.2 Elaboração da matriz lógica

Documento necessário

Modelo de matriz lógica (Anexo 1).

Etapas de atualização

A matriz lógica poderá ser revisada visando a readequar/reorientar resultados, ativi-
dades, indicadores e metas sempre que estiverem comprometidos. Recomenda-se 
pelo menos uma revisão na metade do período de vigência do TC. 

Responsabilidade

Técnico conjuntamente com a contraparte, com orientação da área de programas e 
projetos.

Aprovação

A aprovação da matriz lógica é dada pelo Coordenador de UT.

Processamento

• Etapa 1. Elaboração da matriz lógica pelo técnico conjuntamente com a contra-
parte. A área de programas e projetos deve ser informada e participar para orien-
tar metodologicamente o processo desde seu início. 

• Etapa 2. A versão eletrônica deverá ser encaminhada ao Oficial Nacional Técnico 
da Unidade correspondente para revisão e ao Coordenador da UT para aprovação.
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• Etapa 3. O Oficial Nacional Técnico apoiará os intercâmbios internos na UT e 
enviará a matriz lógica à Oficial de Programas para parecer e encaminhamentos.

• Etapa 4. O técnico deverá salvar a versão final da matriz lógica no e-Proj e todos os 
envolvidos devem ser informados. 

Fluxograma:
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4.3 Elaboração do Plano de Trabalho Geral (PTG)

Documento necessário

Planilha-modelo do PTG (Anexo 2).

Etapas de elaboração e atualização

O PTG deverá ser elaborado no início da vigência do projeto como registro da pro-
gramação das ações. Poderá ser revisado de acordo com necessidade da área técnica.

Responsabilidade

Ambas as etapas de elaboração e de atualização do PTG são de responsabilidade do 
técnico e do Coordenador da Unidade Técnica correspondente e devem ser realiza-
das conjuntamente com a contraparte. 

Aprovação

A aprovação do PTG é feita pelo Representante da  OPAS / OMS no Brasil, após a análise 
de coerência do Administrador de Unidade Técnica, o parecer da Oficial de Progra-
mas e a ciência do Oficial da Administração e assinaturas do técnico e Coordenador 
da UT correspondente. 

Processamento

• Etapa 1. O PTG é elaborado conjuntamente pelo técnico e a contraparte, contando 
com o apoio do Oficial Nacional Técnico e do Administrador de UT, de acordo com 
a matriz lógica previamente aprovada.

• Etapas 2 e 3. A versão eletrônica padronizada do PTG é encaminhada para análise téc-
nica do Oficial Nacional Técnico, para validação do Coordenador de UT e para a veri-
ficação da coerência entre atividades, recursos e normas pelo Administrador de UT.

• Etapa 4. O Administrador de UT compila os aportes do Oficial Nacional Técnico e do 
Coordenador de UT, faz o intercâmbio com o técnico para realizar eventuais ajustes 
e encaminha a versão ajustada em meio eletrônico para a Oficial de Programas.

• Etapa 5. A Oficial de Programas analisa o PTG e emite parecer em meio eletrônico. 
Nesse momento, o Oficial da Administração é informado do processo e pode fazer 
comentários, caso julgue necessário.
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• Etapa 6. O Administrador de UT faz o intercâmbio com o técnico para ajustes, 
imprime a versão final, coleta assinaturas, anexa a mensagem de parecer da Oficial 
de Programas e encaminha ao Representante para aprovação.

• Etapa 7. O Administrador de UT informa a todos os envolvidos que o PTG foi apro-
vado. Formaliza o envio da versão final digitalizada à contraparte e disponibiliza 
no Sistema de Gestão de Projetos. Retroalimenta a todos os envolvidos no caso de 
haver grandes modificações nas eventuais atualizações futuras.

Fluxograma:
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4.4 Elaboração do Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Documento necessário

Planilha-modelo do PTS (Anexo 3).

Etapas de elaboração e atualização

O PTS deverá ser elaborado no início de cada semestre e monitorado mensalmente.

Responsabilidade

Ambas as etapas de elaboração e de atualização do PTS são de responsabilidade do 
técnico e do Coordenador da Unidade Técnica correspondente e devem ser realiza-
das conjuntamente com a contraparte. 

Aprovação

A aprovação do PTS é feita pelo Representante Adjunto, após o parecer da Oficial de 
Programas. 

Processamento

• Etapa 1. O PTS do projeto é elaborado conjuntamente pelo técnico e a contra-
parte, contando com o apoio do Administrador de UT, de acordo com a matriz 
lógica e com o PTG previamente aprovados.

• Etapa 2. Encaminhamento do PTS por meio eletrônico ao Oficial Nacional Técnico 
para revisão técnica, ao Coordenador de UT para validação e ao Administrador de 
UT para verificação da coerência entre atividades, recursos e normas.

• Etapa 3. O Administrador de UT faz o intercâmbio com o técnico para ajustes e 
encaminha à Oficial de Programas.

• Etapa 4. A Oficial de Programas emite parecer eletrônico. Nesse momento, o Ofi-
cial da Administração é informado do processo e pode fazer comentários, caso 
julgue necessário.

• Etapa 5. O Administrador de UT faz o intercâmbio com o técnico para ajustes, 
imprime a versão final, coleta assinaturas, anexa a mensagem de parecer da Oficial 
de Programas e encaminha ao Representante Adjunto para aprovação.
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• Etapa 6. O Administrador de UT informa a todos os envolvidos que o PTS foi apro-
vado. Formaliza o envio da versão final digitalizada à contraparte e disponibiliza 
no Sistema de Gestão de Projetos. Retroalimenta a todos os envolvidos no caso de 
haver grandes modificações nas eventuais atualizações futuras.

Fluxograma:
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4.5 Ajustes/monitoramentos mensais do PTS

Documento necessário

Planilha-modelo do PTS.

Etapas de atualização

O PTS deverá ser monitorado mensalmente.

Responsabilidade

O monitoramento mensal do PTS é de responsabilidade do técnico oficial de projeto 
e deve ser realizada conjuntamente com a contraparte.

Aprovação
A aprovação da atualização mensal do PTS é dada pelo Coordenador de UT. 

Processamento
• Etapa 1. Aprovado o PTS, o monitoramento deverá ser realizado pelos técnicos, 

com apoio dos administradores de UT. 
• Etapa 2. A versão eletrônica ajustada7 pelo técnico deverá ser encaminhada ao ao 

Oficial Nacional Técnico para revisão técnica e ao Coordenador de UT para apro-
vação. São realizados intercâmbios com o técnico e administrador para ajustes. 

• Etapa 3. O Administrador de UT deverá imprimir a versão ajustada do PTS e coletar 
a assinatura do técnico e do Coordenador de UT. 

• Etapa 4. A versão atualizada e assinada será digitalizada pelo Administrador de UT, 
responsável por informar ao técnico, ao Oficial Nacional Técnico e ao Coordena-
dor de UT e por disponibilizar a versão digitalizada no Sistema de Gestão de Proje-
tos. O Administrador de UT fará o controle das solicitações programadas no PTS e 
informará ao Coordenador de UT as solicitações não programadas para providên-
cias. A Oficial de Programas deverá ser informada nos casos de grandes alterações 
nos PTS e quando houver repasses durante o semestre que exijam reprogramação 
dos recursos.

7 Utiliza-se o mesmo modelo do PTS para o ajuste, destacando-se a data, as atividades modificadas/substituídas/alteradas e 

inserindo-se comentários, se necessário. 
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Fluxograma:
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4.6 Elaboração do relatório de gestão

Documento necessário

Modelo do relatório de gestão (Anexo 4).

Etapas de atualização

O relatório de gestão deverá ser realizado ao final de cada semestre, sendo que o 
relatório do 2º semestre compila as informações de todo o ano.

Responsabilidade

Técnico conjuntamente com a contraparte.

Aprovação

A aprovação do relatório de gestão é dada pelo Coordenador de UT.

Processamento

• Etapa 1. Elaboração do relatório de gestão pelo técnico conjuntamente com a 
contraparte.

• Etapa 2. A versão eletrônica deverá ser encaminhada ao Oficial Nacional Técnico 
para revisão técnica, ao Coordenador de UT para aprovação e ao Administrador de 
UT para a complementação das informações financeiras.

• Etapa 3. O Oficial Nacional Técnico apoiará os intercâmbios internos na UT e 
enviará a versão final à Oficial de Programas para análise e encaminhamento para 
a Secretaria Executiva/MS.

• Etapa 4. Todos os relatórios de gestão serão compilados em uma publicação ele-
trônica estará disponível na web da OPAS/OMS Brasil (www.paho.org/bra).



Fluxograma:
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5. Etapas de controle

Os processos de planejamento, programação, monitoramento e avaliação dos proje-
tos da  OPAS / OMS no Brasil passam por etapas de controle com o objetivo de garantir 
o equilíbrio e o balanço estratégico entre a execução das operações dos processos 
de Planejamento e Administração nas diferentes unidades técnicas. Esse controle se 
dá por meio da Unidade de Monitoramento em trabalho conjunto com as unidades 
técnicas, de Planejamento, Programas e Projetos, da Administração.

Além disso, na  OPAS / OMS Brasil, existem seis instâncias organizacionais de gestão 
direta de operações para a execução dos processos de planejamento e administra-
ção. Essas instâncias são conformadas pelas unidades8 técnicas e administrativa, que 
exercem um papel relevante e possuem uma relação matricial com as instâncias 
de controle mencionadas no parágrafo anterior. As instâncias de gestão direta das 
operações e os mecanismos de controle interno constituem o Sistema de Monitora-
mento e Avaliação Representação (Figura 5).

8 Unidades técnicas de Capacidades Humanas para a Saúde; Sistemas e Serviços de Saúde; de Medicamentos e Tecnologias 

em Saúde em Saúde; de Doenças Transmissíveis e Análise de Situação de Saúde; Determinantes Sociais e Riscos para a Saúde, 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e Saúde Mental, Família, Gênero e Curso de Vida, Mais Médicos.
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Figura 5: Sistema monitoramento e avaliação dos projetos da  OPAS / OMS Brasil
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6. Sistema de gestão dos projetos

O Sistema de Gestão de Projetos (e-Proj) permite o registro de informações para o 
gerenciamento dos projetos. 

Por meio dele, é possível: 
a) acessar as informações orçamentárias de todos os projetos da  OPAS / OMS; 
b) conhecer o histórico de negociação, elaboração e avaliação dos projetos; 
c) salvar os arquivos obrigatórios e complementares relacionados aos projetos; 
d) acompanhar o aporte de recursos; 
e) acessar a matriz lógica dos projetos e seus planos de trabalho anual e semestral 

aprovados; 
f ) conhecer a planilha de controle de execução. 

O e-Proj permite, ainda, a elaboração dinâmica do relatório de gestão dos Termos de 
Cooperação e facilita sua conclusão ao final de cada semestre. 

O Sistema está localizado na intranet da  OPAS / OMS no Brasil e permite acesso remoto 
por meio de senhas. 
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ANEXOS

ANEXO 1: Matriz lógica para a elaboração de projetos

MATRIZ LÓGICA TC XX (INCLUIR NOME)

FIM

PROPÓSITO

LINHA DE BASE

RESULTADO  
ESPERADO

INDICADORES METAS
FONTES DE 

VERIFICAÇÃO
EXTERNALIDADES

RE1

RE2

REn

ATIVIDADES

RE1
A1.1
A1.2
...

RE2
A2.1
A2.2
...

REn
An.1
An.2
...

Assinaturas: Oficial Nacional Técnico e Coordenador da Unidade Técnica. Data de elaboração:        /        /20xx. 
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ANEXO 2: Modelo de Plano de Trabalho Geral
PLANO DE TRABALHO GERAL

TC/TA: 

Unidade Técnica da  OPAS / OMS responsável: 

Administrador de UT responsável pelo controle: 

Contraparte:

Data de atualização:

1. Custos Indiretos 
Total  
 (R$)

Destinados ao reembolso dos custos indidretos (1)

Subtotal 1

2. Ações técnicas

Nº Ação 
Vínculo com 

Sistema  
 OPAS / OMS 

Localização no  
Marco Lógico

Total estimado 
 (R$)

Responsável  
 OPAS / OMS

1 Elaborar estudos e publicações.... BRA.xx.xx.xx Rn A.n Fulano

2
Apoiar realização de eventos 
nacionais e internacionais...

BRA.xx.xx.xx Rn A.n Beltrano

3
Apoiar a gestão técnico-administrativa 
do Termo de Cooperação...

BRA.xx.xx.xx Rn A.n Sicrano

Subtotal 2

Total Geral R$

(1) Conforme estabelecido no texto legal do projeto.

ANÁLISE ADMINISTRADOR DE UNIDADE TÉCNICA:

Verificação de coerência entre ações, recursos e normas administrativas.

_______________________________
Assinatura

PARECER DA OFICIAL DE PROGRAMA:

O PTG possui parecer favorável à aprovação para a programação de ações do ano em exercício por cumprir os critérios de:
Manter os campos do modelo-padrão
Possuir coerência com a matriz lógica do projeto
Possuir todos os campos preenchidos e valores especificados
Constar a previsão de recursos operacionais e indiretos

_______________________________
Oficial de Programas

APROVAÇÕES:

_______________________________ 
Coordenador de Unidade Técnica

_______________________________ 
Representante da  OPAS / OMS Brasil
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ANEXO 3: Modelo de Plano de Trabalho Semestral
PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL n/20XX)

TC/TA: 

Unidade Técnica responsável: 

Administrador de UT responsável pelo controle: 

Contraparte:

Data de elaboração: Data de revisão (versão):

1. Ações técnicas

Nº Ação 

Vínculo 
com 

Sistema 
 OPAS / OMS 

Localização 
no Marco 

Lógico

Elemento 
de despesa

Quantidade 
estimada

Estimativa de 
recurso por 
elemento de 
despesa (R$)

Total 
estimado 

 (R$)

Responsável  
 OPAS / OMS

1
Realizar Estudos 
técnicos para ...

BRA.xx.xx Rn A.n

Passagens 

R$ 
Consultor 

Fulano
Diárias

Contrato PF

Contrato PJ

2
Apoiar a realização 
do seminário sobre...

BRA.xx.xx Rn A.n

Passagens 

R$ 
Consultor 
Beltrano

Diárias

Contrato PF

Contrato PJ

3
Elaborar publicação 
sobre...

BRA.xx.xx Rn A.n

Passagens 

R$ 
Consultor 
Sicrano

Diárias

Contrato PF

Contrato PJ

4
Apoiar a 
gestão técnico-
administrativa do TC

BRA.xx.xx Rn A.n

Passagens 

R$ 
Consultor 
Sicrano

Diárias

Contrato PF

Contrato PJ

Total Geral  R$

ANÁLISE DA ADMINISTRADORA DE UT:

Verificação de coerência entre atividades, recursos e normas administrativas.

Elemento de despesa Valor total Percentual

Passagens 

Diárias

Contrato PF

Contrato PJ

Total Geral R$ 0%

_______________________________
Assinatura
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PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL n/20XX)

Parecer da Oficial de Programas:

O PTS possui parecer favorável à aprovação para a programação de ações do ano em exercício por cumprir os critérios de:
Manter os campos do modelo-padrão
Possuir coerência com a matriz lógica do projeto
Possuir todos os campos preenchidos e valores especificados
Constar a previsão de recursos operacionais e indiretos

_______________________________
Oficial de Programas

APROVAÇÕES:

_______________________________ 
Coordenador da Unidade Técnica

_______________________________ 
Representante Adjunto da OPAS/OMS BRA
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ANEXO 4: Modelo de Relatório de Gestão de Projetos

OPAS/ OMS MINISTÉRIO DA SAÚDE
Representação no Brasil Secretaria Executiva

MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIO DE GESTÃO DE TERMOS DE 
COOPERAÇÃO

Brasília-DF, 
2015.
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APRESENTAÇÃO

O “Manual para a elaboração de relatório de gestão de Termos de Cooperação (TC)” tem 
como objetivo orientar o gestor e obter simetria nos relatórios de gestão apresentados. Esse 
documento é fruto do trabalho conjunto da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 
com a participação das secretarias e demais áreas do Ministério da Saúde, e da  OPAS / OMS, 
Representação no Brasil. 

Esperamos que este Manual facilite a elaboração do Relatório de Gestão e possibilite o 
acompanhamento e avaliação da execução dos TC de modo que possam contribuir com o 
alcance dos objetivos e prioridades nacionais e da Organização. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO TC

Nesse item é necessário preencher o quadro abaixo com dados que permitam a iden-
tificação do Termo de Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde e a Organização 
Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde –  OPAS / OMS

1.1 Área técnica responsável:
- Pelo TC/TA no MS:

- Pelo TC/TA na OPAS/OMS:

Nome da Área Técnica:
Nome do responsável:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Nome da Unidade Técnica:
Nome do responsável:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

1.2 Título/Número do TC:

1.3 Objeto do TC:

1.4 Número do processo:

1.5 Período de vigência:

1.6 Número do SIAFI no TC:

1.7 Número de TA:

1.8 Valor total dos TA e total no TC: 1º TA: R$...
2º TA: R$...

Total do TC: R$... 

Ver Anexo I – Descrição sumária e instruções para preenchimento.



55

MANUAL DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DA REPRESENTAÇÃO DA  OPAS / OMS NO BRASIL

2. INTRODUÇÃO

Nesse item é necessário preencher o quadro com uma breve descrição do Termo de 
Cooperação, constando os seguintes dados: data da assinatura/vigência, propósito do TC e 
comentários gerais sobre a cooperação técnica.
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3. AVANÇO NO ALCANCE DOS RESULTADOS

Para descrição desse item, é necessário utilizar a matriz lógica proposta para cada TC e as 
programações semestrais de trabalho para cada TA. 

Comentar sobre o avanço no alcance do resultado esperado definido na matriz lógica 
do TC, relacionando-o com os indicadores de cada resultado. Podem ser incluídas as princi-
pais atividades realizadas no período que contribuíram para o alcance do resultado.

Fim
DEFINIDO NA MATRIZ DO TC

Propósito
DEFINIDO NA MATRIZ DO TC

Iniciar fazendo um comentário geral sobre as alterações causadas pela execução do TC/TA em 
relação à linha de base.

Identificar qual(is) Resultado(s) Esperado(s) da matriz do TC foram trabalhados no período, com base 
nas ações programadas para o semestre e realizar a análise sobre esses resultados. Comentar sobre 
o acompanhamento dos indicadores descritos na matriz do TC.

Ver Anexo II – Glossário.
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4. CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO 
ESTRATÉGICO DA OPAS

Comentar as principais contribuições do TC/TA às prioridades do Governo e ao Plano 
Estratégico da OPAS.



58

REPRESENTAÇÃO DA OPAS/OMS NO BRASIL

5. LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

Identificar oportunidades, debilidades e recomendações para a execução do TC.

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Recursos repassados:
2. Recursos desembolsados: 
3. Pendente de pagamento
4. Saldo em definir o período: 
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7. AUTENTICAÇÃO

Assinaturas a serem incluídas ao final do Relatório de Gestão:

1. Gestor do TC/TA e seu respectivo cargo no MS.
2. Responsável da área a que o TC está vinculado no MS.
3. Responsável técnico pelo TC/TA na  OPAS / OMS. 
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8. FORMATAÇÃO

O desenvolvimento do relatório deverá ser na fonte 10, letra Verdana, espaço simples. 
As planilhas deverão ser seguidas na forma estabelecida pelo Manual. Caso o gestor queira 
transferir para outro programa como Excel, ficar atendo para que nenhuma informação 
solicitada seja perdida. 

Deverá ter capa, sumário e ao final deverá constar a autenticação. 

8.1 Capa

A capa deverá constar nome da  OPAS / OMS, MS e das respectivas áreas responsáveis 
pelo TC/TA de ambas as instituições na parte superior da folha. O título do relatório deverá 
estar centralizado na fonte tamanho 18. Abaixo do título deverá constar o período do rela-
tório, identificação do TC e dos TA e local. Ver modelo Anexo III.

8.2 Sumário

O Sumário deverá conter:

APRESENTAÇÃO
1. IDENTIFICAÇÃO DO TC
2. INTRODUÇÃO
3. AVANÇO NO ALCANCE DOS RESULTADOS
4. CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO  

ESTRATÉGICO DA OPAS
5. LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES
6. EXECUÇÃO FINANCEIRA
7. AUTENTICAÇÃO
8. FORMATAÇÃO
9. CONCLUSÃO
10. ANEXOS
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9. CONCLUSÃO

A finalidade desse Manual é auxiliar os gestores na elaboração do Relatório de Gestão e 
dar direcionamento sem, contudo, limitar as informações. Portanto, é permitida a inclusão 
de novos dados, desde que se mantenha o mínimo estabelecido pelo manual.

A proposta é de que esse documento possa ser aprimorado à medida que seja utilizado 
pelos gestores. Dessa forma, as contribuições para a melhoria do modelo são bem-vindas. 
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ANEXOS

ANEXO I: Identificação do TC

Descrição sumária e instruções para preenchimento.

• CAMPO 1.1 – Área técnica responsável:
Pelo TC/TA no MS:
• Nome da Área Técnica:
• Nome do responsável:
• Endereço:
• Telefone:
• E-mail:
Pelo TC/TA na OPAS/OMS:
• Nome da Unidade Técnica:
• Nome do responsável:
• Endereço:
• Telefone:
• E-mail:

• CAMPO 1.2 – Título/Número do TC: É o título publicado no documento original.
• CAMPO 1.3 – Objeto do TC.
• CAMPO 1.4 – Número do processo: Identificar o numero do processo do TC no 

SIPAR/MS.
• CAMPO 1.5 – Período de vigência: Corresponde a data de início e encerramento 

do TC.
• CAMPO 1.6 – Número do SIAFI no TC: Independentemente do número de TA, o 

número SIAFI é único. Se existir número de TA diferente do TC deverá ser infor-
mado.

• CAMPO 1.7 – Número de TA: É o número de Termos de Ajuste publicados.
• CAMPO 1.8 – Valor total dos TA e total no TC: Corresponde à soma dos valores 

publicados nos TA.
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ANEXO II: Glossário 
1. Termo de Cooperação (TC): instrumento firmado entre a  OPAS / OMS e as ins-

tâncias governamentais brasileiras, sob a interveniência do Ministério da Saúde 
(MS), que permite o desenvolvimento e a execução da cooperação técnica no 
país, mediante definição de critérios e procedimentos para a condução de ações 
de natureza técnica, científica, operacional e administrativa de áreas específicas 
da saúde. Tem vigência média de 5 anos.

2. Termo de Ajuste (TA): dispositivo que permite a operacionalização do Termo de 
Cooperação por meio da alocação de recursos financeiros para a implementação 
das ações de saúde aprovadas e de alterações que prorroguem a sua vigência 
ou acrescentem ações ao objeto inicial, apresentando novo plano de trabalho 
com detalhamento das tarefas das atividades e prevendo os recursos financeiros 
correspondentes. Sua vigência coincide com a do TC ao qual está vinculado. 

3. Matriz lógica: instrumento utilizado quando da aplicação da metodologia do 
Marco Lógico, utilizada pela  OPAS / OMS na elaboração de projetos. Permite defi-
nir, conjuntamente com os parceiros, o fim, propósito, resultados esperados e 
suas metas, atividades a serem alcançados durante o período de execução do TC. 
São componentes da matriz lógica: 

• Fim: objetivo macro com o qual o TC contribui e que expressa a razão fundamen-
tal da elaboração de um TC.

• Propósito: objetivo que expressa o impacto do TC.
• Linha de Base: Identificação de indicadores que servirão de base para realizar a 

avaliação final do TC. Está relacionada ao propósito da matriz.
• Resultado esperado: objetivo que expressa o produto específico do TC.
• Indicador: ferramenta para acompanhamento e avaliação do resultado esperado; 

ajuda a identificar o avanço no alcance dos objetivos propostos e o êxito do TC. 
Deve ter como características: 

 – possuir uma base mensurável para sua avaliação;

 – mostrar quantidade, qualidade e tempo em relação ao objetivo proposto.

OBS.: Indicadores são índices que permitem avaliar o progresso das metas. 
 – Metas: são frações dos objetivos; passos que devem ser dados para alcançar os 

objetivos; representam suas ações concretas que mostram o que deve ser feito 
para alcançar os resultados esperados propostos. 

 – Atividades: identificam o que se deve fazer para produzir os resultados defini-
dos. 
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4. Plano de Trabalho: parte integrante do Termo de Ajuste, elaborado em con-
junto pelos responsáveis técnicos da  OPAS / OMS e da instituição parceira, per-
mite estimar a programação das ações9 a serem executadas no período proposto. 

5. Relatório financeiro: instrumento oficial da  OPAS / OMS que discrimina, semes-
tralmente, o montante de ingresso, gasto com detalhamento físico e saldo para 
os seguintes instrumentos administrativos: 1) passagens; 2) diárias; 3) serviços de 
pessoa física; 4) serviços de pessoa jurídica.

9 Ações do plano de trabalho: são o detalhamento das atividades da matriz lógica.
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ANEXO III: Modelo de capa

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS MINISTÉRIO DA SAÚDE
Organização Mundial da Saúde – OMS Definir a Secretaria
Unidade Técnica  (Citar área do qual o responsável  

do TC está vinculado)

RELATÓRIO DE GESTÃO
Período:....

Termo de Cooperação no X – 1º, 2º, 3º...... 5º TA.
(Citar o nº. do TC, o nome do TC e relacionar todos os TA’s)

Brasília/DF
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