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Senhora Coordenadora-Geral da CAD, 

 

 Trata o processo de relatório de Inspeção Ordinária realizada na 

Secretaria Municipal de Saúde de São Fidélis, no período de 03 a 28 de maio 

de 2010, em cumprimento ao processo TCE-RJ nº 305.044-8/09 (Cronograma 

de Inspeções 2010), tendo por objetivo avaliar a função planejamento em 

saúde e a aplicação da metodologia emanada do PlanejaSUS.     

 O presente retorna a esta Coordenadoria para análise e 

pronunciamento, em função do recebimento do documento TCE-RJ n° 43.108-

4/12 em 28.12.12. 

Em sessão plenária de 17.07.12 houve o acolhimento parcial dos termos 

propostos pelo Corpo Instrutivo constantes na instrução (fls.415/417), no Voto 

do Conselheiro Julio L. Rabello (fls.420/424), in verbis: 

 
VOTO: 

 

I. Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Luiz Carlos Fernandez Fratani, Prefeito 
de São Fidelis, à época, na forma estabelecida na Lei Complementar 
nº 63/90, para que, no prazo legal, apresente razões de defesa pelo 
não atendimento do item II do Voto proferido em Sessão 29/11/11, de 
fls. 401/405, sem prejuízo do seu atendimento. 
 
II. Pela CIÊNCIA ao titular do Controle Interno da Prefeitura de São 
Fidelis do total teor desta instrução e do relatório de Inspeção 
Ordinária de fls. 367/382. 
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Transcorrido o prazo para cumprimento da decisão, a Coordenadoria 

Setorial de Prazos e Diligências (CPR), atendendo ao previsto no § 4º do Art. 

5º da Deliberação TCE/RJ nº 195/96, encaminhou o processo para apreciação 

em 25.09.12, informando que até a referida data não tinha sido apresentado 

qualquer esclarecimento por parte do jurisdicionado quanto ao solicitado no 

Ofício PRS/SSE/CSO/NP n° 28722/2012 (fl.426), motivo pelo qual a CPR 

emitiu o Certificado de Revelia n° 1574/2012. 

Porém, o Sr. Josemar Lage de Souza, atual Secretário Municipal de 

Saúde de São Fidélis, em atendimento ao ofício PRS/SSE/CSO/NP n° 

28722/2012, encaminhou o documento TCE-RJ n° 43.108-4/12 de forma 

intempestiva, o que fez com que o processo retornasse a esta Coordenadoria 

para análise.  

 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

 

No documento TCE-RJ n° 43.108-4/12 consta o Plano de Ação 

solicitado, além de outros elementos, com a finalidade de demonstrar ações 

tomadas em relação às determinações da auditoria realizada para avaliar a 

função planejamento em saúde, o qual será analisado a seguir: 

 Item 1: Conferência Municipal de Saúde, etapa prévia à elaboração do 

PMS a viger até 2013, ainda não foi realizada; 

 

Segundo informações apresentadas, houve a realização da “VI 

Conferência Municipal de Saúde de São Fidélis” no dia 12.08.2011, que 

subsidiou a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) a viger até 2013. 

Porém a conferência foi realizada intempestivamente, pois deveria ser 

realizada antes da vigência do PMS 2010-2013. 
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 Item 2: PAS1  elaborada após aprovação da proposta orçamentária da 

Função Saúde e não guardando correspondência com o PMS – não 

elaborado; 

Não foi apresentada proposta para melhoria do problema 

encontrado. 

 

 Item 3: Instrumentos de gestão do SUS (PMS, PAS, RAG) 

intempestivamente elaborados; 

O plano de ação apresentado descreve que os instrumentos de 

gestão serão reelaborados no período de maio a junho de 2013. Destaca-se 

que tal período apresenta intempestividade, pois o PMS deveria ser construído 

em 2009 com vigência de 2010 a 2013, a PAS já estaria em vigência desde 

janeiro de 2013 e o RAG tem prazo máximo até 30 de março do ano seguinte 

ao da execução financeira (de acordo com o artigo 3° da Portaria nº 575, de 29 

de março de 2012).  

 

 Item 4: 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. 

 Item 5: Inexistência de estrutura organizacional e de espaço físico 

destinado ao setor de planejamento do SUS no Município. 

Nos itens 4 e 5, o prazo de janeiro até maio de 2013 proposto para 

estruturação de espaço físico e composição de equipe responsável pelo 

planejamento ultrapassa as vigências citadas acima, fato que pode prejudicar 

ainda mais a elaboração dos instrumentos de gestão dentro da tempestividade 

necessária.  

                                                           
1
 Observa-se que a sigla PAS significa Programação Anual em Saúde e não Plano Anual em Saúde como 

consta no Plano de Ação enviado. 
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Com base nas informações apresentadas, conclui-se que o Plano 

de Ação enviado foi inadequado, pois as ações descritas não são suficientes 

para solucionar os problemas levantados durante a auditoria, principalmente 

em relação aos prazos que devem ser obedecidos. Com isso, fica inviável 

prover as adequações necessárias para a qualificação do processo de 

planejamento do SUS. 

Considerando que o período atual corresponde ao momento de 

organização dos instrumentos de Gestão para a próxima vigência (2014 a 

2017), serão propostas recomendações para atender a esta necessidade, qual 

seja, a estruturação do setor de planejamento tendo em vista a construção do 

Plano Municipal de Saúde a viger de 2014 a 2017, a elaboração da PAS 2014 

compatível com os instrumentos de orçamento e do Relatório Anual de Gestão 

de 2012, de acordo com a metodologia do PlanejaSUS e obedecendo aos 

prazos estabelecidos na legislação.  

Diante do exposto, será sugerida ao final desta instrução, 

construção de novo Plano de Ação para que sejam apresentadas providências 

efetivas para a resolução dos problemas indicados. Informa-se ainda, que as 

ações propostas serão avaliadas durante Auditoria de Monitoramento. 

 

Conclusão 

 

Considerando todo o exposto na presente instrução, relevando-se a 

intempestividade na resposta do responsável, sugerimos ao Plenário desta 

Corte a adoção das seguintes medidas: 

 

I - COMUNICAÇÃO ao atual Titular da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Fidélis, para que, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, 
encaminhe a esta Corte informações 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 abaixo: 
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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 2017, ainda não foi 
realizada; 

    

      

2 

PAS elaborada após aprovação da 
proposta orçamentária da Função 
Saúde e não guardando 
correspondência com o PMS – não 
elaborado; 

    

      

3 
Instrumentos de gestão do SUS 
(PMS, PAS, RAG) 
intempestivamente elaborados; 

    

4 

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. 

    

      

5 

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

    

 

 

 

 

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; 
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(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 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 2017 que contemple a 

realidade epidemiológica do Município, fruto de diagnóstico nos 

moldes preconizados pelo PlanejaSUS; 

(a.2) elaboração do RAG 2012, em tempo hábil para subsidiar a 

elaboração da PAS para 2014; 

 

(a.3) elaboração da PAS para 2014, 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 

2014/2017, 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; 

 

(d) destinar quantitativo de pessoal capacitado e recursos materiais 

compatíveis com a relevância do planejamento; 

 

(e) encaminhar proposta ao Poder Executivo Municipal de inserção 

do setor de planejamento em saúde no organograma da SMS.  
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   II - CIÊNCIA ao Titular da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Fidélis, que o resultado das ações para dar atendimento às Recomendações 
supra, será objeto de execução de AUDITORIA DE MONITORAMENTO por 
este Tribunal.  

 

 
À sua consideração, 

 

CAD, 26/03/2013 
 
 
 
 
 

Renata Odete de Azevedo Souza 
Analista - Área de Controle Externo 

 Matrícula  02/004240 
 

 
 
 
 
 

Srª. Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 
 
  Estando de acordo com a informação anterior, encaminho-lhe o 

presente processo em prosseguimento.  

 

 
CAD, 26/03/2013 

 
 

 

 

 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


