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 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

Para avaliar se a eficiência e eficácia do planejamento em saúde do 

Município de São Francisco de Itabapoana encontram-se em nível satisfatório, 

classificado a partir da avaliação da qualidade e conformidade de seus produtos, 

realizou-se auditoria operacional, cujos resultados são apresentados no presente 

relatório. 

Para atingir seu objetivo, a auditoria formulou uma questão em sua 

preparação prévia, cuja resposta, apresentada aqui, de forma sintética, resume suas 

conclusões. Por meio dela se abordou as condições estruturais de que dispõe a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para realizar o seu planejamento bem como a 

qualidade desse planejamento. 

Realizados os testes de auditoria predefinidos, se constatou, com relação 

ao primeiro enfoque, que o subsistema de planejamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Município de São Francisco de Itabapoana, inserido na Região Norte de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), não está minimamente implantado, 

evidenciando-se esta conclusão pela inexistência, na SMS local, de condições 

estruturais (humanas, tecnológicas e orçamentário-financeiras) compatíveis com a 

relevância do exercício da competência administrativa de realizar planejamento 

sanitário no âmbito do SUS, cujos requisitos organizacionais e procedimentais estão 

discriminados nos cadernos de planejamento editados pelo Ministério da Saúde (MS) 

e balizados normativamente pela Portaria MS nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006.  

O planejamento em saúde no SUS, de acordo com o referencial citado, se 

materializa pela elaboração dos instrumentos de gestão, dentre estes, o Plano 

Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual 

de Gestão (RAG). Assim, no que diz respeito à qualidade do planejamento realizado, 

verificou-se que o Município de São Francisco de Itabapoana não elaborou - e por isto 

não tem disponíveis - quaisquer dos instrumentos de planejamento do SUS para o 

período solicitado. 

Destarte, concluiu-se que: 
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1) a SMS de São Francisco de Itabapoana não dispõe das condições estruturais 

(humanas, tecnológicas e orçamentário-financeiras) compatíveis com a relevância do 

exercício de sua competência de planejar a gestão do SUS no Município; e 

2) a SMS no âmbito do SUS, no que tange os instrumentos de planejamento, não vem 

desempenhando a sua competência quanto à formulação, implementação e 

gerenciamento das ações e serviços públicos de saúde (ASPS). 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO: 

  O referencial normativo infra-legal mais utilizado na presente inspeção, com 

vistas ao atendimento dos objetivos propostos, compreendeu ao disposto nas 

Portarias MS Nº 399/2006, Nº 3.085/2006 e Nº 3.332/2006. 

Nada obstante, na fase de elaboração do presente relatório passou a vigorar (a 

partir de 03/09/2010) a Portaria MS Nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, que aprovou, 

nos Termos do Anexo, o regulamento do SUS, no que tange ao seu funcionamento e 

organização. Dito regulamento, integrou e consolidou os Atos Normativos do Ministério 

da Saúde, revogando os anteriores, inclusive aqueles referentes aos PlanejaSUS. 

 

 Com a edição dessa Portaria, a matéria referente ao Sistema de Planejamento 

do SUS foi ordenada na SubseçãoII, da Seção I – Da Gestão em Saúde –, do Capítulo 

I – Da Organização, Da Gestão e Da Administração em Saúde. Contudo, não foi 

observada mudança no conteúdo do regramento anterior. 

 

 Dessa forma, levando-se em conta que à data de início de vigência da Portaria, 

os relatórios das inspeções já se encontravam elaborados, foram mantidas as 

referências anteriores, alusivas às Portarias revogadas, evitando-se, com isso, inócua 

e exaustiva revisão em todo o texto dos relatórios.    
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2 - INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de auditoria tem por objetivo avaliar a função 

planejamento em saúde e a aplicação da metodologia emanada do 

PlanejaSUS no Município de São Francisco de Itabapoana, de modo a 

contribuir para o aprimoramento da gestão e da atenção à saúde.  

 

Neste sentido, este capítulo do presente relatório traz, como 

introdução ao tema investigado, breve descrição dos instrumentos de 

planejamento em saúde municipais preconizados pelo PlanejaSUS. 

 

No terceiro capítulo é apresentado o resultado da fase de 

planejamento da auditoria, composto dos critérios de auditoria eleitos, do 

cronograma, problema de auditoria e matriz de planejamento. 

 

No quarto capítulo do relatório descreve-se a execução da auditoria, 

expondo: inicialmente, as condições estruturais e operacionais (humanas, 

tecnológicas e orçamentário-financeiras) de sua SMS dedicados a esta função; 

e, por fim, a qualidade e funcionalidade dos instrumentos de gestão do SUS 

desenvolvidos no Município.  

 

Por fim, o quinto capítulo apresenta considerações finais sobre a 

auditoria realizada, exibe suas conclusões, sua matriz de achados e apresenta 

as respectivas propostas de encaminhamento ao Gestor do SUS de São 

Francisco de Itabapoana, com o intuito de sanar as deficiências apontadas. 
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2.1 – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE MUNICIPAIS 

 

Os instrumentos de gestão do SUS são mecanismos utilizados nos 

processos de planejamento, execução e avaliação de desempenho do Sistema 

Público de Saúde brasileiro. A Portaria MS nº 3.085, de 04 de dezembro de 

2006, define que os instrumentos básicos do Sistema de Planejamento do SUS 

são: o Plano Plurianual de Saúde com a sua respectiva Programação Anual em 

Saúde e o Relatório de Gestão. Os dois primeiros cuidam do planejamento das 

ações, enquanto o terceiro possibilita avaliar a execução da programação 

anual. 

O Plano de Saúde é definido como o instrumento que apresenta as 

intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos de uma 

gestão, os quais devem ser expressos em objetivos, diretrizes e metas. As 

ações e outros elementos que dão conseqüência prática ao plano devem ser 

explicitados na Programação Anual de Saúde. Nesse sentido, a programação 

anual é o instrumento no qual são detalhados os elementos de 

operacionalização, tais como as ações, metas, recursos financeiros, 

indicadores etc. 

 

A cada Programação Anual deve corresponder um Relatório Anual 

de Gestão, que é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a 

execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários. A esse respeito, o Decreto 

Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que criou o Serviço Nacional de 

Auditoria (SNA), estabelece que, da análise comparativa entre a Programação 

Anual e o Relatório de Gestão se oportuniza a verificação do cumprimento das 

metas programadas pela gestão do SUS em cada esfera executiva.  

 

Com a instituição do Pacto pela Saúde em suas três vertentes (Vida, 

Gestão e Defesa do SUS), foi editada pelo Ministério da Saúde, a Portaria 

nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006, que aprovou novas orientações relativas 

aos instrumentos básicos adotados pelo Sistema de Planejamento do SUS, 
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compatibilizando-os com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atentando-se para os 

períodos estabelecidos para a sua formulação em cada esfera de gestão. 

 

Portanto, em estreita síntese, depreende-se que: 

 

- cada Município deve elaborar o seu Plano Municipal de Saúde 

(PMS), levando em consideração a sua realidade epidemiológica, os 

instrumentos de planejamento do Estado e os instrumentos de planejamento 

em saúde regionais. Para tanto, deve-se atentar para as diretrizes para a 

gestão do SUS, contidas no Pacto pela Saúde, bem como para as 

recomendações contidas no PlanejaSUS;  

 

- o PMS deve ser um plano plurianual que defina diretrizes, objetivos 

e metas, tendo como consectária uma Programação Anual em Saúde (PAS) 

que detalhe, apraze e orce as ações de saúde selecionadas para a reversão 

dos fatores críticos anotados em seu diagnóstico; 

 

- o resultado das ações previstas na PAS deve ser apresentado no 

Relatório Anual de Gestão (RAG), cujas conclusões acerca das dimensões de 

qualidade das ações – economia, eficácia, eficiência, efetividade, equidade etc. 

– nutrem a revisão do PMS e a elaboração da PAS para o exercício seguinte.  
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 3 – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA  

 

A presente Auditoria Operacional em Sistemas Municipais de Saúde 

(AOSMS) foi concebida para avaliar o desempenho dos diversos Municípios 

que integram a Região de Saúde Norte do ERJ, relativamente à função 

planejamento em saúde, sendo este relatório destinado ao registro das 

observações relacionadas ao Município de São Francisco de Itabapoana. 

 

Na preparação prévia para a realização desta AOSMS, elaborou-se 

planejamento abrangendo as fases de levantamento de informações, trabalho 

de campo (execução da auditoria) e elaboração do relatório. O trabalho de 

campo norteou-se pela busca de respostas para a questão de auditoria 

formulada na Matriz de Planejamento descrita no tópico 3.3 do presente 

relatório. 

 

 

3.1- CRITÉRIOS DE AUDITORIA 

 

As políticas públicas devem seguir um ciclo lógico de implantação, 

cuja etapa inicial, indispensável à eficiência de seus processos e efetividade de 

seus resultados, é o planejamento. 

 

A política de saúde no Brasil, dotada de contornos humanísticos 

respeitáveis como a universalidade de direitos e a integralidade de ações, deve 

ser viabilizada pelo SUS, incluído para esta finalidade, na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Assim, o modelo de 

planejamento do SUS é o modus operandi do planejamento em saúde 

brasileiro. Este modelo, passadas duas décadas de experiências, tende a se 

consolidar por meio de um sistema que articula de forma solidária as três 

esferas de governo da Federação. 
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Designado PlanejaSUS, este sistema busca conceber as ações que 

tornem efetiva a política nacional de saúde, a cargo da União, dos Estados da 

Federação, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento aos 

preceitos contidos nas Leis Orgânicas da Saúde - Lei Federal (LF)  

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Capítulo III, e LF nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990 -, além de explicitados na Portaria do Ministério da Saúde 

(MS) nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 e regulamentados nas Portarias MS  

nº 3.085, de 1º de dezembro de 2006 e 3.332, de 28 de dezembro de 2006.  

 

De modo geral, esta legislação define os planos de saúde como 

produtos deste planejamento e estabelece a responsabilidade tripartite pelo 

financiamento das ações deles resultantes, grafando que “os planos de saúde 

serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, 

devendo seu financiamento ser previsto na respectiva proposta orçamentária”.  

 

O PlanejaSUS encontra-se formulado e didaticamente publicado em 

documentos de consulta do MS (Cadernos de Planejamento). Ainda que 

recente – seus fundamentos foram lançados em 2006, com o advento do Pacto 

pela Saúde –, vem se constituindo no modelo mais adequado para o 

planejamento e gestão do SUS e, paulatinamente, mais adotado pelos gestores 

do Sistema Público de Saúde brasileiro. 

 

O planejamento em saúde previsto na Lei Orgânica da Saúde - LF  

nº 8.080/90 -, em seu art. 15, define que a proposta orçamentária da saúde 

deve ser elaborada a partir da atualização e revisão do Plano de Saúde. A 

mesma Lei define, ainda, que o processo de planejamento deve ser a base das 

atividades de programação em saúde e veda a transferência de recursos 

federais para ações não previstas no Plano de Saúde. Na mesma vertente, a 

LF nº 8.142/90, estabelece a necessidade de plano de saúde e de relatório de 

gestão para o recebimento de recursos transferidos fundo a fundo. 
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A integração do processo de planejamento em saúde com o 

processo orçamentário é regulamentado pelos arts. 2º e 3º da Portaria MS nº 

3.332/06, os quais estabelecem que os instrumentos básicos do Sistema de 

Planejamento do SUS devem ser compatíveis com os instrumentos legais de 

Planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

Lei Orçamentária Anual (LOA), nas três esferas de gestão do SUS. 

 

Importa ressaltar que esta equipe de inspeção buscou uma 

interpretação harmônica para solucionar aparente dubiedade existente entre os 

dispositivos contidos: no inciso IV, do § 1º, do art. 3º, da Portaria MS  

nº 3.332/06; e no § 3º, do art. 3º, da mesma Portaria. A seguir, transcrevem-se 

os referidos dispositivos para melhor ilustrar a argumentação consecutiva: 

 

 

Art. 3º - Definir como Programação Anual de Saúde o instrumento 

que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde [...] 

 

§1º - A Programação Anual de Saúde deve conter: 

[...] 

IV – a definição dos recursos orçamentários necessários ao 

cumprimento da Programação. 

[...] 

§ 3º - O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde 

coincide com o período definido para o exercício orçamentário e tem 

como bases legais para a sua elaboração a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

(grifou-se) 

 

 

Na interpretação desta equipe de inspeção, buscando a 

harmonização entre os dispositivos grifados – reitere-se -, a boa prática que se 

pretende normatizar é de que a PAS anteceda à LOA para o mesmo exercício 

de referência, ou seja, a LOA para 2012 deve se nutrir da PAS para 2012, 

por exemplo. 
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Não obstante tal interpretação, é inescapável – e, entende esta 

equipe, trata-se de poder-dever dos gestores do SUS local - que a PAS para 

um determinado exercício, por se nutrir das conclusões de RAG referente a 

exercício anterior, tenha como bases legais a LDO e a LOA também do 

exercício cuja execução das ASPS esteja consolidada no RAG, mesmo 

porque tal relatório consolidará as alterações orçamentárias efetuadas ao longo 

do exercício findo. 

 

A seguir, demonstram-se, sinteticamente, as fases de elaboração e 

controle do planejamento em saúde. As grafias em negrito sinalizam as fases 

onde é oportunizado o controle pela sociedade, por meio da representação 

em Órgãos colegiados de deliberação – Conselho de Saúde - ou mesmo no 

exercício de democracia direta – Conferência de Saúde -, de: definição de 

objetivos, diretrizes e metas da saúde; avaliação de cumprimento dos mesmos 

para retroalimentação do processo; e, se necessário, revisão dos instrumentos 

de gestão elaborados.    

 
 

CONFERÊNCIA DE SAÚDE (§ 1º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90)  

↓ 
PLANO DE SAÚDE – quadrienal 

 (§ 1º, do art. 2º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Aprovação pelo Conselho de Saúde 
(§ 2º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90 e 

 § 7º, do art. 2º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Programação anual de saúde 

(art. 3º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↕ 
 Relatório anual de gestão 

(art. 4º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Aprovação pelo Conselho de Saúde 
(§ 2º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90 e 

 § 5º, do art. 4º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Revisão do Plano de Saúde vigente  

(e consequentemente, das Programações de saúde para exercícios futuros) 
ou convocação de nova Conferência de Saúde 
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Tais oportunizações de controle pela sociedade justificam a 

adoção do critério de auditoria anteriormente descrito por esta equipe de 

inspeção. 

 

A LF nº 8.080/90 define, ainda, que o processo de planejamento 

deve ser a base das atividades de programação em saúde e veda a 

transferência de recursos federais para ações não previstas no Plano de 

Saúde. Na mesma vertente, a LF nº 8.142/90, estabelece a necessidade de 

plano de saúde e de relatório de gestão para o recebimento de recursos 

transferidos fundo a fundo.  

 

 

3.2- PROBLEMA E QUESTÃO (ÕES) DE AUDITORIA 

 

Para efetivação dos objetivos da presente auditoria, em prévio 

levantamento situacional foi estabelecido o seguinte problema de auditoria: em 

que medida, sob o ponto de vista estratégico operacional e no contexto da 

região norte de saúde do ERJ, o Município de São Francisco de Itabapoana 

exerce as ações de planejamento em saúde no âmbito do SUS fluminense? 

 

Os pontos focais da investigação foram, de um lado, as condições 

estruturais e operacionais do setor ou equipe da SMS responsável pelo 

planejamento em saúde e, de outro, a análise dos produtos esperados e, de 

fato, produzidos pela SMS, ambos selecionados para elucidar a questão sobre: 

Os instrumentos de planejamento desenvolvidos pela SMS guardam a devida 

adequação legal e normativa no âmbito do SUS, quanto à formulação, 

implementação e gerenciamento dos mesmos? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

20/09/2010 04:19:34 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 226.694-2/2010 

Rubrica       Pag. 109   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

3.3 - MATRIZ DE PLANEJAMENTO 

 
A fase de planejamento da auditoria produziu a Matriz de 

Planejamento a seguir apresentada: 

 
Questão de 
auditoria 

O que a análise 
vai permitir 
dizer 

Informações 
requeridas 

Fontes de 
 informação 

Estratégias 
metodológicas 

Métodos de 
coleta de dados 

Métodos de 
análise de 
dados 

Limitações 

▪ Os instrumentos de 
planejamento 
desenvolvidos pela 
SMS guardam a 
devida adequação 
legal e normativa no 
âmbito do SUS, 
quanto à formulação, 
implementação e 
gerenciamento dos 
mesmos? 
 

▪ Se existem e se 
são adequados os 
instrumentos que 
compõem o 
PlanejaSUS do 
Município de São 
Francisco de 
Itabapoana  (PMS, 
PAS, RAG); 

▪ PMS, PAS, RAG 
e TCG do 
Município; 
 
▪ PPA, LDO e 
LOA; 
 

▪ Secretaria 
Municipal de 
Saúde; 
 
▪ SESDEC; 
 
▪ MS; 
 
▪ Legislação 
do SUS; 
 
▪ Cadernos 
do 
PlanejaSUS; 
 
▪Pacto pela 
Saúde 
(Portaria MS 
nº 399/06); 
 
▪ Outras 
Portarias do 
Ministério da 
Saúde. 
 

▪Visita de 
estudo; 
 
▪ Pesquisa 
documental; 
 
▪ Pesquisa 
amostral; 
 
▪ Pesquisa 
qualitativa. 
 
  
 

▪ Consulta a 
normas e/ou 
protocolos; 
 
▪ Consulta a banco 
de dados; 
 
▪ Exame de 
registros 
administrativos; 
 
▪ Requisição de 
documentos; 
 
▪ Entrevista 
estruturada; 
 
▪ Entrevista semi- 
estruturada; 
 
▪ Observação 
direta das rotinas 
de trabalho; 
 
▪ Questionário. 
  
  
  

▪ Análise 
qualitativa das 
entrevistas; 
 
▪ Análise 
documental; 
 
▪ Análise 
estatística dos 
questionários 
 

▪ Dados 
desatualizados; 
 
▪Procedimentos 
não registrados 
em documentos; 
 
▪ Ausência de 
rotinas escritas. 
  
  

 

▪ Se existem e se 
são adequadas as 
normas e/ou 
protocolos 
estabelecendo os 
procedimentos a 
serem seguidos 
pela SMS de São 
Francisco de 
Itabapoana, para a 
realização da 
função 
planejamento do 
SUS;  

▪ Normas, 
protocolos e 
relatórios 
gerenciais 
utilizados pelo 
setor de 
planejamento da 
SMS; 
 
▪ Componentes da 
equipe de 
planejamento; 
 
▪ Condições 
operacionais do 
setor de 
planejamento da 
SMS. 

 

▪ Se a alocação de 
recursos 
orçamentários e 
financeiros é 
integrada ao 
processo de 
planejamento. 

▪ Percentual das 
ações planejadas 
que integram o 
orçamento 
municipal da 
função saúde.  
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4 – EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

 

Com o objetivo de responder à questão de auditoria formulada, 

foram realizadas pesquisas de campo pela equipe de inspeção do Núcleo de 

Saúde da CAD/SSR, realizando-se coleta de dados que, submetidos a análise 

com base em critérios predefinidos, possibilitaram a descrição dos achados de 

auditoria relatados na Matriz de Achados constante do capítulo 5 do presente 

relatório. 

 

Diante da obrigatoriedade legal e da inequívoca necessidade 

administrativa de que os Municípios desenvolvam seus respectivos 

planejamentos em saúde, neste capítulo se analisará, inicialmente, as 

condições estruturais (humanas, tecnológicas e orçamentário-financeiras) 

encontradas na equipe e/ou Órgão da SMS incumbido da competência de 

realizar o planejamento em saúde no âmbito do SUS daquele Município do 

norte fluminense; na sequência, se apresentará o modelo de planejamento em 

saúde adotado pelo Município de São Francisco de Itabapoana, com a 

descrição de seus instrumentos de planejamento1, com a descrição da 

investigação das causas dos problemas identificados que entravam a 

maximização da eficiência e da eficácia do processo de planejamento em 

saúde no Município. 

 

 

4.1 - AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA SMS DE SÃO FRANCISCO DE 
ITABAPOANA PARA O PLANEJAMENTO EM SAÚDE  

 

No âmbito municipal, compete às Secretarias de Saúde, entre outras 

responsabilidades: a) elaborar os instrumentos básicos de planejamento de 

forma articulada, integrada e participativa, com aplicação e adaptação às 

realidades locais, das metodologias, processos e instrumentos definidos no 

PlanejaSUS; b) promover capacitação em planejamento, monitoramento e 
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avaliação, na perspectiva da política da educação permanente; c) promover 

mecanismos de articulação entre as diversas áreas da SMS com outros setores 

do Município; d) implementar o planejamento local com monitoramento e 

avaliação das ações propostas, bem como divulgar os resultados alcançados; 

e) participar do processo de planejamento regional de forma articulada e 

integrada, aplicando e adaptando as metodologias, processos e instrumentos 

pactuados no âmbito do PlanejaSUS; f) apoiar a organização e funcionamento 

dos Colegiados de Gestão Regionais. 

 

Para o desempenho destas atribuições, entre outras, relacionadas à 

função planejamento em saúde, é indispensável que as SMS’s reúnam 

condições estruturais (humanas, materiais, físicas, tecnológicas e 

orçamentário-financeiras) compatíveis com este mister. 

 

Neste sentido, é necessário contar com quadros formados e 

capacitados para implementar e desenvolver tecnologias de base 

epidemiológica, afeitas ao planejamento em saúde e de orçamentação pública, 

assim como dispor dessas tecnologias, de recursos materiais e de espaço 

físico funcional adequado e suficiente para abrigar todas essas atividades 

inerentes à gestão sanitária. 

 

Nesta perspectiva, no trabalho em curso se buscou avaliar, com 

base na estratégia metodológica adotada, que inclui a observação direta de 

estruturas e processos, a obtenção de informações por meio de entrevistas 

com o Secretário de Saúde e outros gerentes locais, e o exame de documentos 

solicitados relacionados ao escopo, a tecnologia utilizada e o eventual alcance 

das finalidades do planejamento em saúde. 

 

Os procedimentos de auditoria empregados para este objetivo 

visaram levantar se a SMS de SF Itabapoana conta com: a) profissionais 

                                                                                                                                                                          
1
 Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, e Relatório Anual de Saúde. 



 
 

 

 

 

 

20/09/2010 04:19:34 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 226.694-2/2010 

Rubrica       Pag. 110 -Verso 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

capacitados para atuar no planejamento em saúde do município, em 

quantitativo suficiente; b) espaço físico e recursos informacionais, materiais e 

logísticos adequados para suportar o desenvolvimento das ações de 

planejamento em seu âmbito; c) alocação de recursos orçamentários e 

financeiros para o custeio desta função gerencial; d) estrutura organizacional 

que contemple a função planejamento em saúde como atividade estruturante 

da gestão do SUS local.  

 

Também foi objeto dos procedimentos auditoriais, verificar para além 

destes aspectos estruturais indispensáveis à gestão sanitária, se os planos e 

programas de saúde que deles se originam se expressam nos instrumentos de 

planejamento da administração municipal (PPA, LDO e LOA).  

 

A bateria de testes aplicados permitiu constatar que a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de São Francisco de Itabapoana está localizada em 

espaço físico exíguo, em dependências contíguas ao antigo hospital municipal, 

portanto insuficiente para abrigar todas as atividades inerentes à gestão 

municipal do SUS, não dispondo por conseguinte, de uma sala sequer, para 

abrigar um possível setor de planejamento para o SUS local que, ademais, 

conforme evidenciam documentos específicos analisados, é inexistente em seu 

organograma. Quanto aos recursos informacionais, logísticos e materiais 

complementares, também vistoriados, são praticamente inexistentes ou 

insuficientes. 

 

Nesta esteira, verificou-se a inexistência de quadros formados e 

capacitados para implementar e desenvolver tecnologias de base 

epidemiológica, afeitas ao planejamento em saúde e de orçamentação pública, 

assim como não são disponíveis estas tecnologias. 

 

Para complementar estas observações é ilustrativa da realidade 

gerencial do SUS de São Francisco de Itabapoana a afirmativa do Dr. Fabiano 

Córdoba Guimarães, Secretário Municipal de Saúde, médico, no exercício 
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desta função há pouco menos de um ano, que reafirmou a carência de 

recursos materiais e de espaço físico funcional adequado e suficiente para 

abrigar todas as atividades relacionadas à gestão do SUS no Município, 

registrando a ausência de diversos setores, entre os quais o de planejamento, 

além da expressiva carência de agentes técnicos com conhecimento das 

normas administrativas do SUS. 

 

Deste modo, pode-se concluir que, no que tange à função 

planejamento, a SMS de São Francisco de Itabapoana não possui mínimas 

condições estruturais (financeiras, humanas e tecnológicas) necessárias para 

que exerça sua competência de elaborar o planejamento em saúde do 

Município e assim, produzir os instrumentos de gestão do SUS na forma 

preconizada pelo PlanejaSUS.  

 

 

4.2 - OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS DE 
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA  

 

Neste tópico, a presente inspeção relata a focalização no processo 

de elaboração dos instrumentos de gestão preconizados pelo PlanejaSUS, 

quais sejam: plano, programação e relatório de gestão, bem como a qualidade 

destes instrumentos para o cumprimento de suas finalidades. 

 

Além desses instrumentos, é indispensável para uma adequada 

gestão do SUS nos Municípios, que estes disponham de um instrumento que 

formalize suas competências e responsabilidades em relação aos demais entes 

federativos, o Termo de Compromisso de Gestão (TCG), e outro que 

contratualize a cooperação regional entre os Municípios e o ERJ, a 

Programação Pactuada e Integrada em Saúde (PPI). 

 

As informações que seguem foram obtidas por observação direta 

realizada durante visita de inspeção à SMS, pelo exame de documentos 
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solicitados à Administração e pela entrevista realizada com o Secretário 

Municipal de Saúde de São Francisco de Itabapoana (fls.2 a 102). 

 

Quanto ao diagnóstico situacional de saúde de São Francisco de 

Itabapoana, esta equipe colheu as seguintes informações: 

 

- Com relação à rede de serviços, o Município dispõe de um hospital 

geral de pequeno porte, com 45 leitos de média complexidade, para internação 

em clínica médica, cirurgia ginecológica, cirurgia geral (hérnias), partos normais 

e cesarianas. Conta também com uma unidade para pacientes graves, com 

três leitos dotados de equipamentos para suporte e manutenção da vida;  

 

- a rede básica é composta de 22 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), sendo três delas Unidades de Saúde da Família (USF) enquanto duas 

outras constituem unidades mistas com atendimento médico em plantões de 24 

horas. Conta também com duas ambulâncias UTI e um ônibus que funciona 

como unidade móvel de saúde. Completam o sistema um ambulatório de 

especialidades, um centro especializado em diabetes e um centro de 

fisioterapia;  

 

- as unidades básicas estão em precário estado de conservação e o 

hospital necessita de reformas para melhor adaptar as suas instalações. 

 

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, uma das principais 

dificuldades relativas ao financiamento desta rede de serviços é o teto 

financeiro da atenção básica, pois o limite ambulatorial é ultrapassado com 

frequência, enquanto o teto de internações fica abaixo do estimado. Esta 

realidade reforça a necessidade de se instituir um teto financeiro regional para 

compensar estes desajustes entre os Municípios da região, uma vez que 

situações complementares a esta são verificáveis em outros Municípios. 

 



 
 

 

 

 

 

20/09/2010 04:19:34 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 226.694-2/2010 

Rubrica       Pag. 112   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

Este fato fortalece a concepção da regionalização da gestão do SUS 

preconizada no Pacto de Gestão (Portaria MS nº 399/06), como eixo 

estruturante da descentralização do sistema público de saúde, e, nesta esteira, 

a política emanada do Plano Diretor de Regionalização (PDR), que divide o 

ERJ em 10 Regiões de Saúde, cada uma delas coordenadas por um Colegiado 

formado pelos gestores municipais da região.  

 

O Colegiado de Gestão Regional (CGR-Norte), já instituído, deveria 

ser o espaço para deliberação e planejamento da implementação de uma 

política de equilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços pelos municípios, 

sob a abrangência de um Plano Regional de Saúde para a Região Norte 

Fluminense. Além disso, este plano regional deveria expressar a realidade 

sanitária de cada um dos Municípios da região. Conforme relatado no processo 

TCE-RJ nº 110.032-1/10, em tramitação neste Tribunal, auditoria realizada por 

esta equipe constatou que tal situação ainda não é realidade em sua atual 

edição. 

 

A propósito da inserção das necessidades do Município de São 

Francisco de Itabapoana no Plano de Saúde da Região Norte, elaborado pelo 

CGR-Norte, informou o Secretário de Saúde do Município, em entrevista, à 

guisa de exemplo, que em aspectos pontuais, como no Plano de Contingência 

da Dengue, as necessidades do Município foram contempladas; no entanto, 

não soube precisar em que dimensões o Plano Regional de Saúde poderá 

influenciar a elaboração do Planejamento municipal, demonstrando que são 

ainda incipientes o entrosamento com o Colegiado regional e entre os 

Municípios da região. 

 

Em relação ao instrumento que formaliza a adesão ao Pacto de 

Gestão, informa que o Município não assinou o seu TCG, tendo em vista a 

necessidade de organizar previamente alguns setores da SMS como a 

Coordenação de Controle e Avaliação e o setor de Tratamento Fora de 
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Domicílio, além de não dispor ainda, de um PMS e de uma PAS que o 

qualifiquem para assumir uma nova modalidade de gestão.  

 

Não estão, portanto, formalizadas as atribuições e responsabilidades 

sanitárias do Município relacionadas à gestão plena do SUS municipal que 

incluem compromissos com: a regionalização; com o planejamento e 

programação; com a regulação, controle, avaliação e auditoria; e com o 

controle pela sociedade. 

 

Na entrevista, o Secretário Municipal de Saúde declarou que não 

existe o Plano Plurianual de Saúde 2010/2013, encontrando-se em “vigência”, 

por isto, o Plano Municipal de Saúde 2006/2009, não havendo, como 

consequência, uma Programação Anual de Saúde para o exercício de 2010. 

São também inexistentes os mecanismos gerenciais para acompanhamento e 

monitoramento das ações de saúde desenvolvidas, ainda que não contidas em 

uma programação formal.  

 

Na esteira destas informações concluiu-se que em São Francisco de 

Itabapoana não existe um processo sistematizado para a elaboração dos 

instrumentos de gestão do SUS.  

 

Assim, segundo o que foi apurado, o Secretário estaria aguardando 

a realização da Conferência Municipal de Saúde em maio do ano em curso 

para, a partir daí, elaborar o novo Plano Municipal de Saúde que terá 

abrangência até o exercício de 2013. Nesta conjuntura, o Município não conta 

no presente com um diagnóstico situacional das condições de saúde de sua 

população, nem tampouco, com diretrizes para reversão de eventuais 

situações desfavoráveis.  

 

Além disso, constatou-se que a SMS não dispõe de um setor 

específico para elaborar o seu planejamento, programação e prestação de 

contas, nem as condições materiais, financeiras e humanas necessárias para 
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esta finalidade. O Secretário conta apenas com três técnicos em toda a 

Secretaria com algum conhecimento administrativo sobre o SUS. 

 

Verificou-se que a integração entre os instrumentos de gestão do 

SUS e a orçamentação da Função Saúde no Município, aspecto relevante para 

o escopo da presente auditoria operacional, em função das constatações 

anteriormente efetuadas, é absolutamente inexistente, embora tenha o 

Secretário de Saúde declarado que a SMS foi ouvida na elaboração do PPA 

2010/2013.  

 

Resumindo, pode-se afirmar, com base na auditoria ora relatada, 

que o Sistema de Saúde de São Francisco de Itabapoana não conta com um 

Plano Plurianual de Saúde 2010/2013, nem com uma Programação para o ano 

de 2010, não existindo, por conseguinte, correlação entre PMS e PPA, nem 

entre PAS e LOA. Ademais, ou até mesmo como consequência disto, não 

realiza prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão.  

 

Assim, as descrições constantes deste capítulo permitem concluir 

que os instrumentos de planejamento do SUS de São Francisco de Itabapoana, 

não cumprem suas finalidades, não atendem à competência da SMS de 

planejar o desempenho da Função Saúde do Município e, como conseqüência, 

não concorrem para uma gestão do SUS com eficiência e eficácia 

maximizadas. 

 

Em relação a possível contribuição do CGR-Norte para a melhoria 

do processo de gestão da saúde no Município, informa o Secretário que está 

sendo preparada uma capacitação por intermédio daquele Colegiado, 

destinada a todos os Municípios da região norte. 
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4.3 – COMENTÁRIOS DO GESTOR 

Com a finalidade de se obter os comentários pertinentes sobre as 

questões analisadas durante a Auditoria, a Matriz de Achados foi apresentada 

ao Secretário Municipal de Saúde de São Francisco do Itabapoana, Sr. 

Fabiano Córdova Guimarães, bem como aos seus técnicos auxiliares – Srª 

Izabel Barcelos, Diretora de Saúde; Yoná Alves, Assessora Técnica; e Edna 

Martins, Assistente Técnica do Fundo Municipal de Saúde. 

 

Após debate, o Secretário, juntamente com os técnicos da SMS, 

apresentaram comentários integralmente favoráveis aos fatos apontados na 

Matriz, o que fortaleceu as recomendações propostas na Conclusão deste 

Relatório. 

 

Por fim, merece ser destacada a posição do Secretário e seus 

auxiliares, informando que a SMS já vem tomando iniciativas no sentido de 

adequar as práticas da Secretaria aos ditames do Planeja-SUS, destacando, 

ainda, que os servidores da SMS mostraram-se receptivos com o trabalho ora 

desenvolvido, numa demonstração de colaboração com o aperfeiçoamento da 

gestão de recursos públicos do SUS, bem com na busca de novas 

oportunidades de melhoria da gestão. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

A inspeção realizada no Sistema Municipal de Saúde de São 

Francisco de Itabapoana, com objetivo de avaliar a função planejamento em 

saúde naquele Município, cumpriu integralmente a matriz de planejamento 

proposta.  

 

A equipe logrou alcançar informações que respondem à questão de 

auditoria formulada a partir do problema de auditoria proposto e, a partir daí, 

concluir sobre os níveis de eficiência e eficácia com que o Município de São 

Francisco realiza o seu planejamento sanitário. 

 

A conclusão do trabalho foi pela desaprovação da forma com que o 

Município de São Francisco de Itabapoana aplica a metodologia preconizada 

pelo PlanejaSUS, relacionando-se entre as causas desta dedução, a 

deficiência de condições estruturais (humanas, tecnológicas e orçamentário-

financeiras) de sua Secretaria Municipal de Saúde para implementar as 

práticas necessárias ao exercício de sua competência no âmbito do SUS.  

 

Efetuados os procedimentos anteriormente relatados, esta equipe de 

inspeção, no tópico 5.1, a seguir, expõe a matriz de achados da auditoria, 

onde, considerados os critérios de auditoria expostos no tópico 3.1 precedente, 

foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas ao problema e 

questão auditados – delineados, estes últimos, no tópico 3.2 deste relatório. 

 

Tais oportunidades de melhoria serão tratadas como PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS, que nortearão a proposta de encaminhamento ao Titular da 

SMS de São Francisco de Itabapoana, com o intuito de minimizar a futura 

ocorrência dos referidos problemas, bem como de combater as causas das 

deficiências verificadas. 
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Destaque-se o reduzido grau de conhecimento da administração 

local sobre o conteúdo e aplicação do método de planejamento em comento, o 

que leva a equipe de inspeção à defesa de proposição que tenha como medida 

mais urgente a formação e capacitação de quadros da SMS para o 

desempenho de suas funções de planejamento em saúde. 

 

A compatibilidade entre os instrumentos de planejamento em saúde 

e os instrumentos de planejamento da execução orçamentária do Município, 

além de legalmente imponível aos gestores, afigura-se como um produto 

decorrente do planejamento em saúde, configurando-se em um indicador de 

desempenho que mensura a dimensão de qualidade da eficácia, abaixo 

demonstrado: 

 

 

Nº ASPS
2
 na LOA compatíveis com as programadas na PAS 

/nº ASPS programadas na PAS. 

 

 

Ressalte-se que o pressuposto imprescindível para que tal indicador 

seja aplicável é que o Município conte com PAS proveniente de PMS cujas 

diretrizes tenham sido estabelecidas em Conferência Municipal de Saúde, 

conforme preconiza o PlanejaSUS, e que todo este ciclo tenha precedido a 

elaboração, pelo Poder Executivo Municipal, do projeto da LOA encaminhado à 

Câmara Municipal para aprovação.  

 

Quando da efetivação do monitoramento, próxima etapa da presente 

auditoria operacional, considerar-se-á uma ação / serviço público de saúde 

prevista na LOA compatível com a constante da PAS somente se a dotação 

orçamentária alocada para aquela ação, na LOA, corresponder a, no 

                                                           
2
 Ações e serviços públicos de saúde. 
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mínimo, 70% do custo previsto para atingimento da meta estipulada para 

aquela ação / serviço no mesmo exercício, constante da PAS. 

 

Observe-se que a situação atual – PAS não aprovada com a LOA já 

em execução, que configura a intempestividade do planejamento em saúde -, 

caracterizaria, no indicador supra descrito, compatibilidade nula (0%).  

 

5.1- MATRIZ DE ACHADOS  

Questão de auditoria: Os instrumentos de planejamento desenvolvidos atendem à competência da 
SMS no âmbito do Sus, quanto à formulação, implementação e gerenciamento dos mesmos? 

Achado 
Situação  

encontrada 
Critério 

(s) 
Evidênci-

as 
Causas Efeitos 

Proposta de  
encaminha 

mento 

Benefícios  
esperados 

Instrumentos 
de 
planejamento 
da execução 
orçamentária 
da Função 
Saúde no 
Município (PPA 
e LOA) não 
são elaborados 
a partir dos 
instrumentos 
de gestão do 
SUS (PMS e 
PAS). 

▪ PPA 
2010/2013 e 
LOA para 
2010 vigentes 
sem PMS 
2010/2013 
nem PAS para 
2010 
elaborados. 
 

▪ artigos 
15, X, e 36, 
caput e  
§§ 1º e 2º, 
todos da 
LF nº 
8.080/90; 
 
▪ arts. 2º e 
3º da 
Portaria 
MS nº 
3.332/06. 

▪ Resposta 
ao item 2 do 
Ofício  
nº 66/10 (fls. 
10-11); 
▪ Entrevista 
com o gestor 
(fls. 5-8).  

(1) Conferência 
Municipal de 
Saúde, etapa 
prévia à 
elaboração do 
PMS a viger 
até 2013, ainda 
não havia sido 
realizada até 
março de 2010; 
 
(2)Gestores 
não aplicam a 
metodologia do 
PlanejaSUS e 
não colhem os 
benefícios do 
planejamento 
em saúde; 
 
(3) Ausência de 
um 
responsável 
direto exclusivo 
e / ou de uma 
equipe 
capacitada com 
atribuições 
específicas de 
elaborar os 
instrumentos 
de gestão do 
SUS na forma 
preconizada 
pela Portaria 
MS nº 
3.332/06.  
 
(4)Organogram
a não 
contempla a 
função de 
planejamento e 

▪ Elaboração 
do PPA e da 
LOA 
desarticulada 
do processo de 
planejamento 
em saúde; 
 
▪ Comprometi 
mento da 
legitimidade e 
do grau de 
eficiência e 
eficácia das 
Ações e 
Serviços 
Públicos de 
Saúde (ASPS) 
orçados; 
 
▪ Comprometi 
mento do 
atingimento de 
metas 
regionalmente 
pactuadas. 
 
 

Responsável: 
Titular da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
(1) Promover 
ações de 
capacita 
ção de gestores 
e responsáveis 
pela elaboração 
dos instrumentos 
do SUS; 
 
(2) Realizar 
Conferência 
Municipal de 
Saúde e 
elaborar 
cronograma 
para: 
 
(a) cumprimento 
de todas as 
etapas previstas 
no PlanejaSUS 
visando à 
elaboração de 
um PMS a viger 
até 2013 que 
contemple a 
realidade 
epidemiológica 
do Município; 
 
(b) encaminhar, 
ao Órgão 
competente do 
Poder Executivo 
Municipal, 
proposta de 
revisão do 

▪ Incremento 
no número de 
ASPS 
programadas - 
previamente 
ao encaminha 
mento, pelo 
Poder 
Executivo, do 
projeto da 
LOA para 
aprovação do 
Legislativo 
municipal - na 
PAS, e 
incluídas nas 
LOAs para os 
exercícios 
vindouros; 
 
▪ PPA 
2010/2013 
revisto, em 
seu Capítulo 
da Saúde, e 
com proposta 
de adequação 
ao PMS 
encaminhada 
à Câmara 
Municipal para 
aprovação; 
 
▪ PMS 
2014/2017 
concluído 
tempestiva 
mente, com 
diretrizes, 
objetivos e 
metas 
originados de 
Conferência 
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a SMS não 
dispõe de 
espaço físico 
nem recursos 
materiais 
definidos para 
esta atividade.  
 
 

capítulo da 
Saúde do PPA 
2010/2013, 
adequando-o ao 
PMS elaborado, 
com vistas a seu 
encaminhament
o à Câmara 
Municipal para 
aprovação; 
 
(c) elaborar RAG 
2010, em tempo 
hábil para 
subsidiar a 
elaboração da 
PAS para 2012; 
 
(d) elaborar PAS 
para 2012, a 
partir do PMS 
elaborado, em 
tempo hábil para 
subsidiar a 
proposta 
orçamentária da 
saúde a viger 
naquele 
exercício; 
 
(3) Definir 
espaço físico e 
inserção no 
organograma da 
SMS para o 
setor de 
planejamento, 
destinando a ele 
recursos 
materiais 
compatíveis com 
a relevância de 
tais atribuições, 
bem como 
equipe 
capacitada e 
com atribuições 
específicas.  

Municipal de 
Saúde, para 
efetivamente 
subsidiar - e 
legitimar - 
objetivos, 
diretrizes e 
metas da 
Função Saúde 
previstas no 
próximo PPA; 
 
▪ PAS para 
2012 
elaborada 
conforme 
Portaria MS 
nº 3.332/06; 
 
▪ Acrescentar 
legitimidade, 
eficiência e 
eficácia às 
ASPS orçadas 
para os 
exercícios 
vindouros; 
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Achado 
Situação  

encontrada 
Critério 

(s) 
Evidências Causas Efeitos 

Proposta de  
encaminha 

mento 

Benefícios  
esperados 

PMS 2010/2013 
não foi 
elaborado. 
 
 

▪ Último PMS é 
do período 
2006/2009; 
 
▪ Conferência 
Municipal de 
Saúde, etapa 
prévia à 
elaboração do 
PMS a viger até 
2013, ainda não 
havia se 
realizado até o 
final da 
inspeção; 
 
▪ Município não 
conta com PAS 
ou RAG 
elaborados 
tempestiva 
mente; 
 

▪ art. 2º da 
Portaria MS 
nº 3.332/06; 
 
▪ art. 1º da LF 
nº 8.142/90. 

▪ Resposta aos 
itens 2 e 3 do 
Ofício  
nº 063/10 (fls. 
Xx/xx); 
▪ Entrevista 
com o gestor 
(fls. 05/08).  

(1) Não 
realização da 
Conferência 
Municipal de 
Saúde, etapa de 
levantamento 
prévio 
necessária, 
visando à 
posterior 
elaboração dos 
objetivos, 
diretrizes e metas 
em saúde para o 
Município, a 
serem 
consolidados no 
PMS; 
 
(2) O 
PlanejaSUS não 
faz parte, ainda, 
da agenda do 
SUS no 
Município e sua 
importância não 
é conhecida por 
todos;  
 
(3) Gestores não 
aplicam a 
metodologia do 
PlanejaSUS e 
não colhem os 
benefícios do 
planejamento em 
saúde; 
 
(4) Ausência de 
um responsável 
direto exclusivo e 
/ ou de uma 
equipe 
capacitada com 
atribuições 
específicas de 
elaborar os 
instrumentos de 
gestão do SUS 
na forma 
preconizada pela 
Portaria MS  
nº 3.332/06.  
Organograma 
não contempla a 
função de 
planejamento e a 
SMS não dispõe 
de espaço físico 
nem recursos 
materiais 
definidos para 
esta atividade.  
 

▪ PAS não 
elaborada 
conforme 
Portaria MS 
nº 3.332/06;  
 
▪ Instrumentos 
de planejamento 
não instruem 
plano e 
planejamento 
regionais; 
 
▪ Gestão do SUS 
municipal 
caótica.  

Responsável: 
Titular da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
(1) Promover 
ações de 
capacitação de 
gestores e 
responsáveis 
pela elaboração 
dos instrumentos 
do SUS; 
 
(2) Realizar 
Conferência 
Municipal de 
Saúde e definir 
cronograma para 
cumprimento de 
todas as etapas 
previstas no 
PlanejaSUS 
visando à 
elaboração de 
um PMS que 
contemple a 
realidade 
epidemiológica 
do Município; 
 
(3) Definir 
espaço físico e 
inserir no 
organograma da 
SMS o setor de 
planejamento, 
destinando-lhe 
recursos 
materiais 
compatíveis com 
a relevância de 
tais atribuições, 
bem como 
equipe 
capacitada e 
com atribuições 
específicas. 

▪ PMS a viger até 
2013 elaborado e 
contemplando a 
realidade 
epidemiológica 
do Município; 
 
▪ PMS e PAS 
suficientemente 
qualificados para 
instruir o 
planejamento 
regional; 
 
▪ Gestão do SUS 
municipal mais 
eficiente e mais 
eficaz. 
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5.2- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

 

Com base no exposto, se avaliou o Sistema de Planejamento do 

SUS do Município de São Francisco de Itabapoana, inserida na Região Norte 

de Saúde. Assim, partindo das conclusões ora firmadas, esta equipe de 

inspeção, sugere à egrégia Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

independentemente de outras providências julgadas convenientes pelo 

Plenário desta Casa, que esta se pronuncie por: 

I - COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Saúde de São 

Francisco de Itabapoana, na forma legal, para que encaminhe, no prazo 

máximo de 120 dias a contar da ciência da Decisão Plenária, Plano de Ação 

contemplando, no mínimo, as informações elencadas no modelo a seguir 

descrito, referentes às providências que serão adotadas para dar atendimento 

às RECOMENDAÇÕES a seguir delineadas, as quais têm o propósito de 

minimizar os PROBLEMAS IDENTIFICADOS listados no modelo de Plano de 

Ação retrocitado. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

1- Promover ações de capacitação: 

 

(a) para os gestores/gerentes da SMS, que resultem na efetiva 

implantação do PlanejaSUS no Município e na assimilação, pelos mesmos, 

de suas competências e responsabilidades na elaboração e programação 

em saúde, bem como na realização de seu planejamento; 

 

(b) para os servidores efetivos da SMS que comporão um setor 

específico de planejamento com vistas a coordenar o processo de 

formulação, monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão, 

tornando efetivas as ações na área de planejamento, no modelo proposto 

pelo PlanejaSUS. 
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2- Após a capacitação dos agentes públicos: 

 

(a) realizar Conferência Municipal de Saúde e elaborar cronograma 

que explicite os prazos para: 

(a.1) cumprimento de todas as etapas previstas no PlanejaSUS 

visando à elaboração de um PMS a viger até 2013 que 

contemple a realidade epidemiológica do Município, fruto de 

diagnóstico nos moldes preconizados pelo PlanejaSUS; 

 

(a.2) elaboração do RAG 2010, em tempo hábil para subsidiar a 

elaboração da PAS para 2012; 

 

(a.3) elaboração da PAS para 2012, a partir do PMS elaborado, 

em tempo hábil para subsidiar a proposta orçamentária da 

saúde a viger naquele exercício; 

 

(a.4) encaminhamento, ao Órgão competente do Poder 

Executivo Municipal, de proposta de revisão do capítulo da 

Saúde do PPA 2010/2013, adequando-o ao PMS elaborado, 

com vistas à submissão à Câmara Municipal para aprovação. 

 

(b) nomear responsável direto pela elaboração e monitoramento dos 

instrumentos de planejamento em saúde municipais; 

 

(c) definir espaço físico funcional no âmbito da SMS para o setor de 

planejamento; 

 

(d) destinar quantitativo de pessoal capacitado e recursos materiais 

compatíveis com a relevância das atribuições de planejamento; 

 

(e) encaminhar proposta ao Poder Executivo Municipal de inserção 

do setor de planejamento em saúde no organograma da SMS.  



 
 

 

 

 

 

20/09/2010 04:19:34 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 226.694-2/2010 

Rubrica       Pag. 117 -Verso 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

Cabe alertar ao Titular da Secretaria Municipal de Saúde, que o 

resultado das ações, descritas no Plano de Ação, para dar atendimento às 

Recomendações supra, será objeto de execução de AUDITORIA DE 

MONITORAMENTO por este Tribunal. 

 

Na referida auditoria de monitoramento, será avaliada a eficácia da 

orçamentação das ações planificadas, que será medida pelo seguinte 

indicador de desempenho: 

 

Nº ações e serviços públicos de saúde na LOA compatíveis com as 

programadas na PAS/nº ações e serviços públicos de saúde 

programadas na PAS  

 

Ressalte-se que o pressuposto imprescindível para que tal 

indicador seja aplicável é que o Município conte com PAS proveniente 

de PMS cujas diretrizes tenham sido estabelecidas em Conferência 

Municipal de Saúde, conforme preconiza o PlanejaSUS, e que todo 

este ciclo tenha precedido a elaboração, pelo Poder Executivo 

Municipal, do projeto da LOA encaminhado à Câmara Municipal para 

aprovação.  

 

Quando da efetivação de tal monitoramento, considerar-se-á uma 

ação / serviço público de saúde prevista na LOA compatível com a 

constante da PAS somente se a dotação orçamentária alocada para 

aquela ação, na LOA, corresponder a, no mínimo, 70% do custo 

previsto para atingimento da meta estipulada para aquela ação / 

serviço no mesmo exercício, constante da PAS. 

 

Tal aferição de compatibilidade/custo poderá se oportunizar quando 

da análise da PAS aprovada para 2012 ou 2013, conforme Plano Anual de 

Auditorias deste Tribunal. 
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PLANO DE AÇÃO - MODELO  

 

 
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; 

    

      

2 Elaboração intempestiva – ou não 
elaboração - 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;  

    

      

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; 

    

      

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

    

 

 

CAD, 20/09/2010 
 
 
 

ELY ALVES PINHEIRO 
Assistente 

 Matrícula  02/003588 
 

 
 
 

ELY ALVES PINHEIRO 

Assistente  
Matr. 02/3588 

 

 
 

SERGIO WILSON SEFER NOBREGA 

Assessor – Analista Saúde 
Mat. 02/3589 
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Sr. Subsecretário-Adjunto da SSR, 

 

Encaminho a V. Sª o relatório de inspeção ordinária realizada no 

Município de São Francisco de Itabapoana, conforme cronograma de 

inspeções aprovado pelo Exmo Sr. Presidente deste Tribunal, através do 

processo TCE-RJ nº 305.044-9/09. 

 

O trabalho desenvolvido objetivou verificar em que medida o 

Município de São Francisco de Itabapoana exerce as ações de planejamento 

em saúde no âmbito do SUS fluminense. 

 

Após análise detalhada e apuração de diversos fatos, dos quais 

resultou o relatório que se encontra às fls. 103 a 118v, a equipe de inspeção 

sugere COMUNICAÇÃO, com a qual concordo integralmente. 

 

 

 
CAD, 20/09/2010 

 
 

 

ANA CLAUDIA CHAVES DA SILVA 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/002684 


