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Senhora Coordenadora-Geral da CAD,  

  

Trata o presente do Relatório de Inspeção Ordinária realizada no 

município de Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 26 de maio de 

2010, tendo por objetivo avaliar a função “planejamento em saúde” e a 

aplicação da metodologia emanada do PlanejaSUS. 

 

Em sessão Plenária realizada em 27.03.2012, esta Corte adotou a 

seguinte decisão: 

 
I - Pela CIÊNCIA ao Plenário dos esclarecimentos 
apresentados pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Paulo 
Roberto Hirano, em resposta à decisão Plenária de 25.01.11; 
 
II - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Paulo Roberto Hirano, 
Secretário Municipal de Saúde de Campos dos |Goytacazes, 
na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 
para que no prazo de 30 dias, apresente razões de defesa pelo 
não atendimento à decisão Plenária de 25.01.2011, sem 
prejuízo do seu cumprimento; 
 

III - Pela COMUNICAÇÃO à atual Prefeita Municipal de 
Campos dos Goytacazes, na forma prevista na Lei Orgânica 
deste Tribunal em vigor, para que tome Ciência quanto ao não 
atendimento à decisão Plenária de 25.01.2011. 

 
 

Em decorrência, a SSE encaminhou o ofício PRS/SSE/CSO/NP 

11918/2012, de 11.04.2012, ao Sr. Paulo Roberto Hirano e o ofício 

PRS/SSE/CSO 11920/2012, de 11.04.2012, a Sra. Rosangela Rosinha 

Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, cientificando-lhes da decisão 

proferida. 
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Transcorrido o prazo para cumprimento da decisão, a CPR emitiu o 

Certificado de Revelia nº 830/12 (fl. 224), pelo qual passou o responsável a ser 

considerado revel nos autos por não ter atendido a seu chamamento através 

da notificação, nos termos do   §3º do artigo 17 da LC 63/90.  

 

O não atendimento à decisão Plenária sujeita o responsável à 

sanção prevista na LC 63/90, contudo, o atual Secretário Municipal de Saúde, 

Sr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, encaminhou esclarecimentos com intuito 

de atender as solicitações deste Tribunal, os quais constituíram o Doc. TCE-RJ 

nº 15.769-2/12, acostado às fls. 227/231, saneando desta forma as exigências 

impostas ao Sr. Paulo Roberto Hirano. 

 

No referido documento são listadas as providências adotadas pela 

SMS, dentre as quais se enumera: 

 
I- Promoção de um curso de pós graduação em Auditoria do SUS, 
através da parceria com a faculdade de medicina de Campos do 
Goytacazes; e, encontram-se incluída nas disciplinas do curso as 
ferramentas de gestão, como o plano de saúde e o relatório de gestão, 
inclusive à luz das inovações trazidas pela Lei Complementar 101. 
 
Conseguiu aprovação da Comissão Intergestores Bipartite para a 
alocação de recursos Federais para a capacitação de servidores da 
região norte no curso de qualificação em ferramentas de gestão, 
estando aguardando a liberação dos recursos por parte da Secretaria 
de Estado de Saúde. 
 
II- Seguindo a orientação do Tribunal de Contas do Estado foi 
promovida a Conferência Municipal de Saúde, inclusive com a 
realização de Pré-conferências para a discussão de temas relevantes; 
contando com a participação tanto da sociedade, como também do 
Judiciário e Legislativo. 
 
(...) 
 
III- O Plano Municipal de Saúde vigente possui uma melhor identidade 
com o PPA, ainda merecendo algumas alterações, inobstante o grande 
avanço da interação havida. 
 
IV- O Relatório de Gestão do ano de 2010 foi concluído, tendo inclusive 
sido aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme cópia ora 
juntada. 
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No referido documento (anexo II), encontra-se a proposta de Plano 

de Ação com a descrição das providências a serem adotadas para a resolução 

do problema apontado na Matriz de Achados, o que atende a decisão desta 

Corte de Contas. 

 
PLANO DE AÇÃO 
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 PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

O QUE  
FAZER 

COMO  
FAZER 

QUEM VAI FAZER QUANDO 
FAZER 

1 Conferência Municipal de 
Saúde, etapa prévia à 
elaboração do PMS a 
viger até 2013, não 
realizada nos moldes 
preconizados pelo 
PlanejaSUS; 

Realização da Conferência 
Municipal de Saúde. 

Mediante a 
elaboração de um 
calendário, inclusive 
contemplado pré-
conferências de 
saúde a ser 
construído com o 
Conselho de Saúde 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde e Conselho 
Municipal de 
Saúde. 

Já realizada em 
2011. 

      

2 Elaboração intempestiva 
dos instrumentos de 
gestão do SUS, não 
sendo possível que 
ações previstas na PAS 
sejam a base para 
formulação da proposta 
orçamentária da Função 
Saúde do Município;  
 

- Discussão interna com 
equipe de apoio à gestão 
da saúde municipal. 
- Qualificação da equipe de 
apoio a gestão municipal. 
- Discussão com o 
Conselho Municipal de 
Saúde. 

- Mediante 
realização de 
reuniões e de 
cursos de 
qualificação. 

- Assessoria 
Técnica da 
Secretaria de 
Saúde voltada 
párea o 
planejamento, 
preferencialmente 
servidores dos 
quadros do 
município ou 
cedidos por outras 
esferas de governo 
para atuar no SUS. 
- Conselheiros 
Municipais de 
Saúde. 

- A secretaria já 
conseguiu a 
liberação dos 
recursos 
federais 
pleiteados para 
a região norte, 
voltados para a 
capacitação de 
pessoal, 
aguardando a 
conclusão do 
repasse que se 
encontra no 
Fundo Estadual 
de Saúde, para 
conseguir traçar 
um calendário. 
 

      

3 Ausência de equipe 
capacitada para elaborar 
os instrumentos de 
gestão do SUS no 
Município, bem como de 
um responsável direto, 
com atribuições 
exclusivas para 
coordenação de tal 
processo referente ao 
planejamento em saúde 
municipal; 
 

A Secretaria já possui 
técnicos que poderiam 
atuar na elaboração dos in 
instrumentos de gestão, 
entretanto ainda não 
consolidou um grupo de 
trabalho permanente. 
O Secretário Municipal de 
Saúde ainda é o 
coordenador do processo 
de planejamento do SUS 
no âmbito local, até mesmo 
pela regra contida no Art. 
9º, inciso III da Lei Federal 
8.080/90; entretanto 
necessita de descentralizar 
as atividades executivas de 
tal planejamento; o que 
deverá ser efetuado 
mediante a indicação de 
um profissional com 
qualificação em gestão do 
SUS.   

Buscar nos quadros 
da Secretaria 
Municipal de Saúde 
servidores com 
qualificação em 
gestão. 

Servidor 
qualificado. 

Prazo de 60 
dias. 

      

4 Inexistência de estrutura 
organizacional e de 
espaço físico destinado 
ao setor de planejamento 
do SUS no Município. 
 

A Secretaria Municipal de 
Saúde já disponibilizou um 
espaço para o 
planejamento do SUS no 
município; porém de forma 
incipiente; necessitando de 
uma área ainda maior. 

Buscar um espaço 
próprio no mediato, 
e no imediato 
espaços 
compartilhados. 

Servidor 
mencionado no 
item anterior 

Prazo de 120 
dias. 
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Desta feita, entende-se que as providências citadas atendem aos 

termos da decisão plenária, sem prejuízo de oportuna constatação, in loco, da 

efetivação de tais medidas por meio de auditoria de monitoramento. 

 

Isto posto, sugerimos Ciência ao Plenário dos elementos contidos 

no Documento TCE-RJ nº 15.769-2/12, com posterior retorno do presente a 

esta Coordenadoria com vistas a subsidiar futura auditoria de monitoramento a 

ser realizada oportunamente. 

 
 
 

CAD, 03/07/2012 
 
 
 

 

ELY ALVES PINHEIRO 
Assistente 

 Matrícula  02/003588 
 

 
 
 
 
 
Senhora Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 
 

Estando de acordo com a instrução anterior, encaminho-lhe o 

presente em prosseguimento. 

 

 
 

CAD, 03/07/2012 
 
 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


