INSTITUTO GOV

CURSO 75 - ELABORAÇÃO DO RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
Orientador(a): ELAINE ANDRADE CUNHA
Data e Local: 23/04/2021 - CURITIBA/PR - MABU CURITIBA BUSINESS - (41) 3219-6000
RUA XV DE NOVEMBRO, 830 - BAIRRO CENTRO

PÚBLICO ALVO: Gestores de saúde, servidores públicos envolvidos na gestão de saúde
OBJETIVO: Instruir os servidores municipais sobre a obrigatoriedade de apresentação ao Conselho Municipal de
Saúde do RAG 2020 até 31/03/2021, utilizando a plataforma do Ministério da Saúde DGMP - DIGISUS.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I - Apresentação dos Instrumentos de gestão do SUS
a) Plano Municipal de Saúde
b) Programação Anual de Saúde
c) Pactuação Interfederativa – Pacto Pela Saúde
d) RDQA - Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior
e) RAG – Relatório Anual de Gestão
II - A LC nº 141/12
III – Etapas da Elaboração do RAG 2020
a) Apresentação do Município e seus gestores
b) Dados Demográﬁcos e de Morbi-Mortalidade além da Produção de Serviços no SUS
c) Apresentação da rede de prestadores de serviços de saúde ao SUS
d) Alcance das metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde para o
período avaliado
e) Alcance dos indicadores pactuados na Pactuação Interfederativa
f) Execução Orçamentária- Financeira em 2020
g) Prestação de contas dos recursos recebidos através do Fundo Nacional de Saúde, seja via emendas
parlamentares, programas e portarias
VI – Envio ao Conselho Municipal de Saúde para análise e aprovação
V – Homologação Final
VI – Apresentação na Câmara Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado
CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS LOCAL DO EVENTO: Sujeito a alteração do hotel
CARGA HORÁRIA: oito horas aulas.
ORIENTADOR(A): ELAINE ANDRADE CUNHA.
Formada em Ciências Econômicas pela UFSJ- Universidade Federal de São João Del-Rei, pós-graduanda em MBA em
Sistema de Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Saúde & Segurança e Responsabilidade Social; mais de oito
anos experiência proﬁssional no setor público, sobretudo com captação de recursos estaduais (SIGCON-MG), federais
(SICONV) e da iniciativa privada; assessora de captação de recursos. Foi Secretária Municipal de Desenvolvimento
Sustentável da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas em 2012. Presidente do Conselho da Cidade de Entre Rios
de Minas – CONCER.
DADOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO:
Proponente: Instituto Gov Ltda - EPP
CNPJ: 18.595.011/0001-27
Endereço: Rua Antônio Cândido Pereira, 117 - Jardim Faculdade
Cidade: Sorocaba/SP - CEP 18030-205
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DADOS BANCÁRIOS:
Caixa Econômica Federal 104 - Agencia: 2757 - C/C: 003-00002070-9 - Pix: institutogov18@gmail.com.
Banco do Brasil 001 - Agencia: 3310-3 - C/C: 37422-9 - Pix 18595011000127.
INVESTIMENTO:
Dia 23/04/2021 - Presencial - CURITIBA/PR - R$ 1.380,00 (para pagamento à vista).

Pode ser pago por depósito, TED, DOC.
Com direito a coﬀee break, almoço, certiﬁcação e material de apoio.
MEDIDAS COVID 19
Visando a proteção de todas as pessoas envolvidas no treinamento, de forma direta e indireta, tanto o
Instituto Gov como nossos hotéis parceiros estão trabalhando com a capacidade reduzida.
PROTEÇÃO: O Instituto Gov disponibilizará álcool gel, máscaras e luvas descartáveis para a manipulação
de recipientes, tais como garrafas de café, jarras e talheres do coﬀee break
AFERIÇÃO: Nossa recepção fará aferição da temperatura de cada participante do curso, e eventualmente
aqueles que aferirem temperatura acima de 37,49 graus, será impedido de participar do curso, garantida
a devolução apenas do valor da sua inscrição. Portanto, certiﬁque da sua saúde antes de viajar, e que
não está em contato como pessoa positivada com a covid 19.

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Acesse o curso em: www.institutogov.com.br
Pelos telefones: (15) 3234-7444
Informações necessárias do servidor:
Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.
Informações necessárias do Órgão:
CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA: será emitida a todos os participantes no dia do curso. Caso desejar a sua antecipada, no empenho,
na liquidação, antes ou na data do deposito, você deve solicitar no fone (15) 3234-7444. Nota ﬁscal eletrônica não retroage data de
emissão.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO REALIZAR RETENÇÃO TRIBUTÁRIA
EPP - Isento de INSS conforme art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.
EPP - Isento de IRRF conforme art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007.
EPP - isento do ISS conforme inciso IV, § 4º do art. 21 da lei complementar 123/2006 (simples nacional)
ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
Caso o pagamento for por depósito sem identiﬁcação, você deve escanear o comprovante e enviar para
institutogov18@gmail.com
CURSO ONLINE - PARA LIBERAÇÃO DA CHAVE DA LIVE A PESSOA INSCRITA DEVE ENVIAR:
Pagto por Órgão Público: comprovante do pagamento, se pago; ou empenho ou ordem de serviço a pagar,
assinados;
Para particulares e empresas privadas: obrigatório o comprovante do pagamento
ATENÇÃO!
SERVIDOR PÚBLICO
PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO :
• A RESERVA DE APARTAMENTO e as despesas, caso precisar, é de sua responsabilidade. Procure fazê-la com
antecedência.
• Não vá para nossos cursos sem antes fazer sua INSCRIÇÃO e certiﬁcar-se da CONFIRMAÇÃO do evento. Quando
você se inscreve via internet, nossa equipe de colaboradores entra em contato contigo na semana do evento via
telefone ou por um dos emails abaixo.
• CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o comunicado enviado por um dos emails abaixo. Caso não receber,
entre em contato para certiﬁcar do evento conﬁrmado, ou, para facilitar, veriﬁque o conﬁrmado junto ao título do
curso em nosso site.
• Não vá para nossos cursos sem antes ter a certeza do conﬁrmado.
• Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você recebe email na semana que aconteceria
o evento. O Instituto Gov cancela eventos somente por um dos emails abaixo.
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• Sua garantia por eventuais ressarcimentos será quando o cliente comprovar o prejuízo e ainda possuir e fornecer
o email do evento do qual a empresa possa ter conﬁrmado, e posteriormente cancelado. Assim sendo, não nos
responsabilizamos por ressarcir translado, passagens, hospedagens e alimentação daquele que porventura não
atender a estes critérios. Portanto, antes de viajar certiﬁque de que o evento está conﬁrmado.
• O Instituto Gov reserva o direito de cancelar ou alterar datas e locais dos cursos quando não houver quorum
mínimo de participantes. Nesse caso, ﬁca garantido o ressarcimento da inscrição daquele que tenha efetuado
depósito ou pagamento antecipado.
•
Emails autorizados a conﬁrmar ou cancelar eventos do Instituto Gov:
institutogov18@gmail.com e govmunicipal02@yahoo.com.br
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