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Senhora Coordenadora Geral da CAD, 

Trata o presente processo do Relatório de Inspeção Ordinária realizada, 
no período de 03 a 28 de maio de 2010, pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento (CAD), tendo por objetivo avaliar a função “planejamento em 
saúde”1 e a aplicação da metodologia do PlanejaSUS2, no município de São 
João da Barra.  

O processo retornou a esta Coordenadoria para a apreciação da 
resposta ao Ofício PRS/SSE/CSO 37504/2012, entregue à Sra. Fabiana de 
Mello Catalani Rosa, Secretária Municipal de Saúde de São João da Barra, em 
22/10/2012, com um prazo de 30 dias para adoção da providências elencadas 
no voto do dia 02 de outubro de 2012. 

Resumo do processo 

Em Sessão Plenária realizada em 25/01/2011, esta Corte decidiu: 

“VOTO:  

Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Saúde de São João 
da Barra, na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para 
que no prazo de 120 (cento e vinte dias), encaminhe Plano de Ação 
contemplando as informações referentes às providências que serão 
adotadas para atender às Recomendações desta Corte, alertando-o de que 
o resultado das providências adotadas será objeto de Auditoria de 
Monitoramento por parte deste Tribunal, nos termos propostos pelo Corpo 
Instrutivo, como transcrito em meu Relatório.” 

Cabe destacar que são as seguintes as Recomendações feitas, citadas 
no Voto acima: 

“RECOMENDAÇÕES 

1 - promover ações de capacitação: 

                                                           
1
 A função de Planejamento em Saúde está prevista nas leis federais 8.080/90 e 8.142/90. 

2
 O Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS) foi regulamentado pela Portaria MS/SAS Nº. 

3.085, de 1º de dezembro de 2006 e novas orientações relativas à elaboração de seus instrumentos foram previstas na 
Portaria MS/SAS Nº. 3.332, de 28 de dezembro de 2006. 
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(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. 

2- Após a capacitação dos agentes públicos: 

(a) realizar Conferência Municipal de Saúde em 2011 e elaborar 
cronograma que explicite os prazos para: 

(a.1) cumprimento de todas as etapas previstas no PlanejaSUS visando à 
elaboração de um complemento do atual PMS a viger no biênio 2012/2013, 
que contemple a realidade epidemiológica atualizada 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 complemento do atual 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 complemento do PMS elaborado para viger no biênio 
2012/2013, com vistas à submissão à Câmara Municipal para aprovação. 

(b) destinar: espaço físico funcional no âmbito da SMS; quantitativo de 
pessoal capacitado; e recursos materiais, compatíveis com a relevância das 
atribuições do planejamento em saúde.  

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.  
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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 poderá se oportunizar quando da análise da 
PAS aprovada para 2012 ou 2013, conforme Plano Anual de Auditorias 
deste Tribunal.”  

PLANO DE AÇÃO – MODELO 

 PROBLEMA IDENTIFICADO O QUE  
FAZER 

COMO  
FAZER 

QUEM VAI 
FAZER 

QUANDO 
FAZER 

1 Período de vigência do PMS não 

coincide com período de vigência do 

PPA; 

    

2 Município elabora RAG sem ter 

elaborado PAS para o mesmo 

exercício e elabora PMS, mas não o 

desdobra em PAS;  

 

    

3 Equipe com atribuições de elaborar 

os instrumentos de gestão do SUS 

não segue os preceitos 

preconizados pela Portaria MS  

nº 3.332/06; 

 

    

4 Ausência de espaço físico definido e 

alocação de recursos operacionais 

exclusivos para planejamento em 

saúde. 

 

    

 

A Comunicação foi dirigida à Sra. Fabiana de Mello Catalani Rosa, 
Secretária Municipal de Saúde de São João da Barra, que não atendeu à 
decisão Plenária. Todavia, verificou-se que o Ofício encaminhado pelo Tribunal 
não foi recebido pela referida responsável, nem por qualquer de seus 
representantes legais. 

Considerando a importância do documento solicitado, no intuito de 
assegurar maior eficiência e eficácia à gestão dos serviços públicos de saúde 
no Município, e tendo em vista a necessidade de o Chefe do Executivo 
Municipal ter conhecimento dos instrumentos de gestão do SUS, promovendo a 
compatibilidade destes aos instrumentos gerais de planejamento (PPA, LOA e 
LDO), foi proferido novo voto em sessão do dia 06/12/2011 pelo Conselheiro-
Relator José Gomes Graciosa. 
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“VOTO:  

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de São João da Barra, 
na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote 
as medidas necessárias à implantação do Plano de Ação contendo as 
medidas a serem adotadas para atender às Recomendações desta Corte, 
no que tange ao planejamento em saúde no âmbito do SUS, nos termos da 
decisão Plenária de 25/01/11; 

II- Pela COMUNICAÇÃO à atual Secretária Municipal de Saúde de São 
João da Barra, na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 
para que no prazo de 60 (sessenta dias), encaminhe o Plano de Ação 
contendo as medidas a serem adotadas para atender às Recomendações 
desta Corte, no que tange ao planejamento em saúde no âmbito do SUS, 
nos termos da decisão Plenária de 25/01/11, alertando-a para as sanções 
previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63/90, em caso de não 
atendimento.” 

Em resposta à decisão Plenária, a Secretária Municipal de Saúde de 
São João da Barra, Sra. Fabiana de Mello Catalani Rosa, encaminhou os 
elementos que constituíram o Doc. TCE/RJ nº 7.864-0/12, às fls. 219/502. 

Após análise da documentação encaminhada, verificou-se que os 
elementos apresentados atendem apenas parcialmente aos questionamentos 
desta Corte, uma vez que não foram encaminhadas as medidas a serem 
adotadas para cumprimento do Plano de Ação, conforme modelo anteriormente 
proposto. 

Desta forma, em sessão no dia 02 de outubro de 2012, o Conselheiro 
José Gomes Graciosa proferiu o seguinte voto: 

“VOTO:  

Pela COMUNICAÇÃO à atual Secretária Municipal de Saúde de São João 
da Barra, na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o Plano de Ação preenchido, 
conforme modelo transcrito em meu Relatório, alertando-a para as sanções 
previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63/90, em caso de não 
atendimento.” 

 

DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS OFERECIDAS 

 

Quanto à tempestividade: 

Em resposta ao Ofício PRS/SSE/CSO 37504/2012, foi protocolado 
tempestivamente neste Tribunal de Contas o documento de no

 038968-5/12 
em 22/11/2012, às fls 515 a 595. 
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Quanto ao Mérito: 

Na fl. 532 está o Plano de Ação preenchido, conforme exigência do voto 
proferido em 02/10/2012. Neste documento, a gestora descreve as 
providências a serem adotadas para a resolução dos problemas apontados na 
Matriz de Achados (conforme Quadro 1), o que atende à comunicação desta 
Corte de Contas.  

 
Quadro 1. Plano de Ação proposto pela Secretaria Municipal de Saúde de São 
João da Barra para solução dos problemas apontados no Relatório de 
Inspeção da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento de 01/09/2010. 
 

1- PROBLEMA IDENTIFICADO - Período de vigência do PMS não coincide 
com período de vigência do PPA 
O QUE FAZER – Termo aditivo 
COMO FAZER – Aprovar em Conselho Municipal de Saúde (CMS).  
QUEM VAI FAZER – Setor de Planejamento. 
QUANDO FAZER – Aprovado em 29 de dezembro de 2011 no CMS. 
 
2- PROBLEMA IDENTIFICADO - Município elabora RAG sem ter elaborado 
PAS para o mesmo exercício e elabora PMS, mas não o desdobra em PAS 
O QUE FAZER – Capacitar profissionais 
COMO FAZER – Encaminhar profissionais para capacitação.  
QUEM VAI FAZER – Inicialmente a responsável pelo setor de planejamento. 
QUANDO FAZER – A responsável pelo setor de planejamento foi capacitada 
em Planejasus pela ECG-TCE em julho de 2012. 
 

3- PROBLEMA IDENTIFICADO - Equipe com atribuições de elaborar os 
instrumentos de gestão do SUS não segue os preceitos preconizados pela 
Portaria MS nº 3.332/06; 
O QUE FAZER – Montar equipe 
COMO FAZER – Remanejando profissionais.  
QUEM VAI FAZER – Secretária Municipal de Saúde. 
QUANDO FAZER – 01/08/2011. 
 

4- PROBLEMA IDENTIFICADO - Ausência de espaço físico definido e 
alocação de recursos operacionais exclusivos para planejamento em saúde; 
O QUE FAZER – Identificar espaço para o funcionamento do setor 
COMO FAZER – Adequar o espaço físico.  
QUEM VAI FAZER – Setor de planejamento. 
QUANDO FAZER – Realizado em julho de 2011. 
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Também constam nos autos, às fls. 534 a 595, documentos 
comprobatórios de ações efetivadas para a solução de alguns problemas 
identificados. Entretanto, estes serão analisados em momento oportuno, 
quando da auditoria de monitoramento, em que também será realizada a 
constatação, in loco, da efetivação das medidas adotadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando o exposto na presente instrução, sugerimos as seguintes 
medidas: 

1) Ciência ao Plenário do atendimento à decisão de 02/10/2012; 
2) Comunicação ao atual Secretário Municipal de Saúde de São João 

da Barra, com base no §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ 
no204, para que tome ciência do inteiro teor da Decisão Plenária, da 
presente instrução e do relatório de Inspeção Ordinária às fls. 
180/194, a fim de que acompanhe as ações do PlanejaSUS, que 
serão avaliadas em futura auditoria de monitoramento; 

3) Arquivamento dos presentes autos. 

 

 
CAD, 14/12/2012 

 

Mariana Miranda Autran Sampaio 
Analista - Área de Controle Externo 

 Matrícula  02/004243 
 

 
Senhora Subsecretária, 
 
 De acordo com o informado, elevo o presente à consideração de V. Sa..   
 
 

CAD, 14/12/2012 
 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


