
Orientações sobre o 

Preenchimento do Formulário 

da Pactuação Interfederativa

de Indicadores – SISPACTO 2019



Onde encontro os links dos formulários do

Município e da Região de Saúde?

Link para registro da Pactuação do Município

•https://goo.gl/forms/ZjBrVK57eTUbTf4q1

Link para registro da Pactuação da Regiões de
Saúde

•https://goo.gl/forms/nQBslMnysmIir1eu1



Qual é o prazo para preenchimento do

formulário?

 O prazo para o término da pactuação municipal e regional é dia 15 de fevereiro de
2019.

 Cada Departamento Regional de Saúde (DRS) irá estipular um prazo para os municípios
de sua região finalizarem a pactuação municipal.

 Exemplo de cronograma de um DRS:

Prazo para municípios 
encerrarem a pactuação

•Os municípios deverão 
preencher o formulário 
de pactuação até o 
dia 10/01/2019.

Prazo para discussão 
regional

•As Comissões 
Intergestores Regionais 
(CIR) deverão discutir 
as metas e ações, 
com término da 
pactuação e 
preenchimento do 
formulário até 
15/02/2019



Quais campos precisarei responder?

 Todos os campos dos formulários são de preenchimento obrigatório!

 Para os Municípios: Nome do Município, Código IBGE do Município, Nome do
Departamento Regional de Saúde (DRS) do Município, Nome da Região de Saúde

do Município, Análise do Indicador no Município, a meta pactuada, numerador e

denominador pactuados e ações planejadas para o alcance da meta.

 Atenção: os indicadores 2, 3, 17 e 19 NÃO precisarão ser desagregados em 

numerador e denominador pactuados, haverá a inserção apenas do valor 

numérico da meta de 2019.



Quais campos precisarei responder?

 Todos os campos dos formulários são de preenchimento obrigatório!

 Para as Regiões de Saúde: Nome do Departamento Regional de Saúde (DRS) da
Região de Saúde, Nome da Região de Saúde, Análise do Indicador na Região, a

meta pactuada, numerador e denominador pactuados e ações planejadas para

o alcance da meta.

 Atenção: os indicadores 2, 3, 17 e 19 NÃO precisarão ser desagregados em

numerador e denominador pactuados, haverá a inserção apenas do valor

numérico da meta de 2019.



Será possível preencher gradualmente o

formulário?

 Sim! Será possível iniciar o preenchimento dos indicadores em um dia e
retomar o preenchimento posteriormente.

Exemplo:

 Após o início do preenchimento dos indicadores, mesmo não terminando de
todos os indicadores e campos, você poderá clicar em “ENVIAR”;

 Após enviar o formulário incompleto, você receberá automaticamente um
e-mail com o registro do que já preencheu. Neste e-mail, haverá um ícone
denominado “EDITAR RESPOSTA”;

 Clicando em “EDITAR REPOSTA”, reabrirá o formulário para continuação do
preenchimento. Após preencher os outros indicadores, clicar em “ENVIAR”
novamente.



Identificação da finalização do término do

preenchimento do formulário

 Ao final de cada formulário haverá a seguinte pergunta:

Informar se o 

formulário já foi todo 

preenchido ou se 

ainda será editado.



Exemplo do e-mail automático para editar o formulário e

continuar preenchendo a pactuação



Como o DRS terá acesso as informações

das pactuações municipais?

 Os DRS receberão todas as segundas-feiras, a partir de dezembro, por e-mail, um

relatório dos municípios de sua região que já preencheram o formulário de

pactuação.

 Neste relatório, os técnicos dos DRS poderão visualizar o que cada município

preencheu e filtrar por Região de Saúde.

 Os relatórios também podem ser solicitados quando necessários nos seguintes e-

mails: sispacto2019@gmail.com

 Em caso de dúvidas sobre o preenchimento dos formulários ou sobre o recebimento

dos relatórios, entrar em contato nos seguintes números: (011)3066- 8247 ou 3066-

8490 ou 3066-8347.


