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Sra Coordenadora-Geral da CAD, 
 
 

Versa o presente sobre auditoria realizada no Colegiado de Gestão 
Regional da Região Norte Fluminense (CGR-Norte), instância 
administrativamente vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (à época 
denominada Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – SESDEC), ainda 
que em seu processo decisório participe os gestores dos municípios que 
integram a região. 

 
Retorna a esta Coordenadoria para análise dos elementos 

encaminhados, constituindo o TCE-RJ nº 6.909-7/11, em razão da decisão 
proferida pelo Plenário, em 14.12.2010, nos termos do voto do Conselheiro-
Relator Júlio L. Rabello (fls. 136/137). 

 
Por meio do Ofício SESDEC/GS/SE nº 138/11, de 03.03.2011, o Sr. 

Maurício Passos, na qualidade de Subsecretário Executivo da Secretaria de 
Estado de Saúde e Defesa Civil encaminha para esta Corte de Contas cópias 
de documentação pertinentes às informações solicitadas por esta Corte. 

 
As respostas foram assinadas pela Srª. Monique dos Santos Fazzi, 

Subsecretária Geral, da SES-RJ, em anexo ao supracitado ofício. Nessa 
condução, foram apresentadas as informações relativas aos itens 
determinados e recomendados, na forma a seguir descrita: 

 
1-PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM VAI FAZER QUANDO FAZER 

Ausência de 
instrumentos de gestão, 
estruturados na forma 
recomendada pelo 
PlanejaSUS, nos 
Municípios da região 

Capacitar as 
Secretarias 
Municipais para 
utilizarem os 
instrumentos do 
PlanejaSUS 

Cursos SESDEC Já ocorreram dois cursos 
introdutórios ao tema sendo 
o primeiro em janeiro e o 
segundo em fevereiro 
ocorrerão mais três cursos 
de 16hs ao longo do ano, de 
forma a atender a todos os 
Municípios 
Esta assinado um convênio 
com o COSEMS para 
manter facilitadores que 
apoiarão Municípios na 
elaboração e monitoramento 
dos instrumentos de gestão. 
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Das informações acima, é de se notar que o jurisdicionado apresenta 
a capacitação dos agentes para a devida utilização dos instrumentos de 
trabalho, em face da ausência de instrumentos de Gestão. Entende-se ser esta 
uma boa solução inicial para o adequado uso do instrumento anteriormente a 
sua elaboração. Dessa forma, ao resposta ao item atende integralmente ao 
solicitado. 
 

 
 

2-PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM VAI FAZER QUANDO FAZER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atuação historicamente 
deficiente da Sesdec, 
principalmente quanto 
ao apoio logístico e 
financeiro para 
viabilização de 
compromissos 
pactuados 
multilateralmente; 

a -Disponibilizar 
recursos financeiros 
para apoiar o 
funcionamento dos 
CGRs; Orientar os 
CGRs quanto à 
elaboração de 
normas de aplicação 
e prestação de 
contas dos recursos 
 
 
 
b--Orientar os CGR, 
conforme normas 
vigentes no SUS 
quanto à 
comprovação da 
aplicação dos 
recursos e 
elaboração de um 
plano de aplicação 
de acordo com as 
necessidades da 
região 

a-
Descentralizar 
recursos para 
os CGRs 
através de 
deliberação 
CIB no valor de 
R$ 20.000,00 
anuais para 
cada CGR. 
 

b- Elaborar um 
documento 
contendo as 
Orientações 
Gerais para o 
Plano de 
Aplicação 
desses 
recursos, 
subsidiando os 
CGR na 
elaboração dos 
seus planos de 
aplicação 

a-CIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b-Assessoria de 
Integração Regional 
da Subsecretaria 
Geral 

a- Publicada Resolução e já 
realizada o depósito em 
conta bancária aberta 
especificamente para 
recebimento pelo município 
escolhido como sede do 
CGR (Banco do Brasil 
Ag.0005-1 c/c 73.940-5). 
O CGR Norte recebeu o 
recurso em 26/05/2010, 
através do processo E-
08/9091/2009. 
 
b- Já elaborado o 
documento aprovado e 
disponibilizado às regiões 
conforme deliberação 
CIB/RJ Nº 1.050 de 
16/09/2010 

 c- Uso dos recursos 
financeiros para 
apoio logístico ao 
funcionamento do 
CGR 

c- Elaborar o 
Plano de 
Aplicação de 
recursos da 
Região Norte e 
ser aprovado 
na plenária 
para execução 
pelo município 
sede (Campos 
dos 
Goytacazes) 

c-Câmara Técnica 
do CGR, apoiada 
pela secretaria 
executiva do CGR 

c- Na plenária do CGR 
Norte, dia 22/02/2011 

 

De igual modo, a comprovação das informações ora prestadas 
atende ao solicitado, porquanto a respondente informa os mecanismos que 
serão utilizados no apoio logístico e financeiro ao CGR-Norte. 
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3-PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

O QUE FAZER COMO FAZER 
QUEM VAI 

FAZER 
QUANDO FAZER 

Recursos humanos, 
materiais e financeiros 
disponibilizados ao 
CGR-Norte, pela 
Sesdec, insuficientes 
para que este cumpra 
integralmente seus 
objetivos. 
 

Distribuir 
equipamentos/ 
materiais para a 
melhoria das 
instalações 
existentes. 
 

Corresponder às 
demandas dos 
mobiliários/equipamentos  
solicitados pela 
coordenação regional do 
CGR:02 cadeiras com 
braço, 20 cadeiras sem 
braço, 01 mesa para 
reuniões, 01 mesa para 
computador, 01 armário, 
01 arquivo, 01 
bebedouro, 01 aparelho 
telefônico simples e dois 
aparelhos de ar 
condicionado (12.000 
BTUS e 9.000 BTUS 

 
 
 
 
 
 
Não informado 

 
 
 
 
 
 
Não informado 

 

Os esclarecimentos prestados atendem parcialmente ao 
questionamento formulado, já que não há menção sobre os recursos humanos 
necessários ao desempenho do papel do CGR-Norte e tampouco “quem” e 
“quando” será feito. Não obstante, as justificativas apresentadas merecem ser 
acolhidas, considerando-se que o andamento das ações implementadas estava 
condizente com o curto tempo decorrido desde a instalação do CGR em 2009 e 
a auditoria realizada em janeiro de 2010. 

 
 
Cumpre em aditamento informar que em auditorias congêneres 

efetuadas em outras regiões de saúde, nos exercícios de 2011 e 2012, pôde 
ser observado o avanço do processo, principalmente após a promulgação, em 
2011, do Decreto nº 7.508/2011, que instituiu, entre outras medidas relevantes, 
em substituição aos CGR’s, as Comissões Intergestores Regionais (CIR), 
instâncias decisórias de natureza deliberativa que promoveram considerável 
reforço ao papel dos colegiados precursores. No mesmo ritmo a SES vem se 
mostrando progressivamente mais comprometida com o processo de 
regionalização, conforme vem sendo constatado e assinalado em diversas 
auditorias promovidas por esta Corte e inclusive no capítulo dedicado às 
‘Ações de Saúde’, integrante das Contas de Governo. 

 
Mediante análise das respostas aos questionamentos formulados, 

entende-se que as providências citadas, conjugadas às informações 
constatadas durante a execução de auditorias congêneres realizadas no 
interregno da presente resposta, atendem aos termos da Determinação 
Plenária, sem prejuízo de oportuna constatação da evolução do processo e 
efetivação das medidas, quando da realização de auditorias de monitoramento.   

 
Diante do exposto, sugerimos: 
 
I – CIÊNCIA ao Plenário dos elementos contidos no Documento 

TCE-RJ nº 6.909-7/12 e posterior remessa a esta Coordenadoria com vistas a 
subsidiar futura auditoria de monitoramento a ser realizada oportunamente na 
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Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, com foco na CIR-Norte 
Fluminense, a fim de verificar o desenvolvimento e efetivação das 
determinações e recomendações efetuadas na presente Auditoria Operacional. 

 
II – ARQUIVAMENTO DO PRESENTE. 
 

 

CAD, 17/04/2013 
 
 
 
 
 

MARCO AURELIO ROCHA RABELLO 
Assistente 

 Matrícula  02/003592 
 

 
 
 
 
Srª. Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 
 

Estando de acordo com a instrução anterior, encaminho-lhe o 
presente em prosseguimento. 
 
 

CAD, 17/04/2013 
 
 
 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Substituto Eventual do Coordenador-Geral 

Matrícula 02/003525 


