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Senhora Coordenadora-Geral da CAD,  
 
Trata o presente processo de Relatório de Inspeção Ordinária, 

realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã, em cumprimento ao 
Programa Anual de Auditorias Governamentais para o exercício de 2010, 
aprovado no processo TCE-RJ n.º 305.044-8/09, tendo por objeto avaliação do 
processo de planejamento em saúde desenvolvido no município, bem como 
analisar a qualidade dos instrumentos produzidos á luz de padrões sugeridos 
pelo Ministério da Saúde, consubstanciados no Sistema de Planejamento do 
SUS – PlaneSUS. 

 
Em sessão de 11.12.2012, o Plenário deste Tribunal Corte adotou a 

seguinte decisão: 
 

 
I) Pela NOTIFICAÇÃO à Sra. Alexandra Moreira 

Carvalho Gomes,Secretária Municipal de Saúde de Quissamã 
à época da comunicação, nos termos da Lei Complementar n° 
63/90, para que, no prazo legal, apresente razões de defesa 
em função do não atendimento, sem causa justificada, ao 
decidido pela corte em sessão de 01/11/2011; 

 
II) Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito 

Municipal de Quissamã, nos termos da Lei Complementar n° 
63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,  informe as 
medidas adotadas com vistas à implantação do Plano de Ação 
constante do Voto proferido em sessão Plenária de 01.11.2011; 

 
III) Pela COMUNICAÇÃO ao atual Titular da 

Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã, para que, nos 
termos da Lei Complementar nº 63/90, 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 abaixo: 
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PLANO DE AÇÃO – MODELO 
 PROBLEMA IDENTIFICADO O QUE  

FAZER 
COMO  
FAZER 

QUEM VAI 
FAZER 

QUANDO 
FAZER 

1 Instrumentos de gestão do 
SUS elaborados sem a 
tempestividade preconizada 
pela Portaria MS  
nº 3.332/06 e requerida 
pelos arts. 15, X, e 36, da LF 
nº 8.080/90, para subsidiar a 
elaboração dos instrumentos 
de planejamento da 
execução orçamentária 
municipal; 

    

2 Ausência de um responsável 
direto exclusivo e / ou de 
uma equipe capacitada com 
atribuições exclusivas de 
elaborar os instrumentos de 
gestão do SUS; 

    

3 Inexistência de estrutura 
organizacional, de espaço 
físico definido e de alocação 
de recursos operacionais 
exclusivos para 
planejamento em saúde. 
 

    

 

RECOMENDAÇÕES 
 
1 - promover ações de capacitação: 
 
(a) para os gerentes das unidades da SMS que 

resultem na efetiva implantação do PlanejaSUS no Município 
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) elaborar cronograma que explicite os prazos 

para: 
 
(a.1) elaboração do RAG 2010, em tempo hábil 

para subsidiar a elaboração da PAS para 2012;  
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(a.2) elaboração da PAS para 2012, em tempo hábil 
para subsidiar a proposta orçamentária da saúde a viger 
naquele exercício; 

 
(a.3) cumprimento de todas as etapas previstas no 

PlanejaSUS visando à elaboração do PMS a viger no 
quadriênio 2014/2017, que contemple a realidade 
epidemiológica atualizada do Município, fruto de diagnóstico 
nos moldes preconizados pelo PlanejaSUS, em tempo hábil 
para subsidiar a formulação de objetivos, diretrizes e metas 
para a Função Saúde a constarem do PPA 2014/2017. 

 
(b) nomear responsável direto com atribuições 

exclusivas de elaboração e monitoramento dos instrumentos de 
planejamento em saúde municipais; 

 
(c) definir, espaço físico funcional no âmbito da 

SMS para o setor de planejamento; 
 
(e) destinar quantitativo de pessoal capacitado e 

recursos materiais exclusivos e compatíveis com a relevância 
das atribuições de planejamento; 

 
(f) encaminhar proposta ao Poder Executivo 

Municipal de inserção do setor de planejamento em saúde no 
organograma da SMS.  

 
Superada a providência supra, retornam os autos para a análise dos 

elementos contidas nas respostas do Sr. Octávio Carneiro da Silva e da Sra. 
Alexandra Moreira Carvalho Gomes protocolados sob os números TCE-RJ 
7.106-8/13 e 8.474-0/13, juntados às fls.629/641 e 642/647, os quais  
far-se-ão na sequencia da análise individualizada. 
 
 

1 – Doc no 7.106-8/13  

 
Os questionamentos em tela tratam da apresentação de razões de 

defesa da Sr.ª Alexandra Moreira Carvalho Gomes Ex-secretária Municipal de Saúde 
em função do não atendimento sem causa justificada ao decidido por esta Corte, 
relativas ao item I do citado Voto. 

 
Preliminarmente, antes de passar a análise das razões de defesa da 

Notificada, deve ser salientado o caráter operacional desta auditoria, onde na 
oportunidade foi apresentada a equipe gestora da SMS a Matriz de Achados 
com a finalidade de se obter os comentários do gestor sobre as questões 
analisadas durante a auditoria (fls. 575/575 v.). 

 
Análise das Razões de Defesa: 
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A Srª Alexandra Moreira Carvalho Gomes apresenta a seguinte 
justificativa para a não apresentação do Plano de Ação, dentre outras: 

 
a) (... certo é que a mesma não pode ser chamada a responder pelas faltas detectadas 
no início da Inspeção e atribuídas ao ex-Gestor da Pasta da Saúde). 
 

Com relação a esta justificativa, deve-se reportar ao voto do 
Conselheiro Júlio L. Rabello, prolatado em 01.02.2011, onde o titular da 
Secretaria Municipal de Saúde é Comunicado para no prazo máximo de 120 
dias apresentar PLANO DE AÇÃO referentes às providências que serão 
adotadas com vistas a minimizar os problemas identificados. Como pode ser 
observado, em momento algum foram apontadas irregularidades em relação 
aos anteriores e atuais gestores da SMS, mais tão somente a confecção e 
envio a esta Corte de Plano de Ação constante da Matriz de Achados 
anteriormente apresentado a Secretária de Saúde. 

 
b) (neste desiderato, a secretaria de saúde não se furtou ao cumprimento da 
Comunicação, tendo elaborado, a contento, o Plano de Ação, nos moldes indicados no 
Relatório de Inspeção. A falha, somente agora constatada deu-se quanto ao envio das 
informações a esta Corte). 

 
A justificativa não deve ser considerada, tendo em vista, que a 

Comunicação enviada ao titular da SMS foi para que enviasse o Plano de 
Ação no prazo máximo de 120 dias. Ressalta-se que a não adoção das 
providências corroborou para o atraso do início das ações para minimizar os 
problemas identificados. 

 
Em outro trecho da defesa, a justificativa a seguir transcrita pretende 

demonstrar o cumprimento do Plano de Ação, assim descrito: 
 

c- (...consoante comprovam as fotocópias em anexo, tanto o Plano de Ação quanto as 

recomendação contidas na decisão proferida na sessão de 01.11.2011, foram cumpridas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, especificamente no tocante ao RAG, a obrigatoriedade de 

utilização do SARGSUS como ferramenta eletrônica para a sua elaboração passou a vigorar 

apenas a partir da pactuação havida em 15.12.2011). 

 
A justificativa não deve ser considerada tendo em vista que os 

instrumentos de gestão do SUS, especificamente o PMS e o RAG, são 
obrigatórios desde o advento da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
ademais, a solicitação desta Corte não incluía a utilização da ferramenta 
eletrônica SARGSUS, na confecção do RAG.  

 
Por fim, os documentos anexados ao Processo (fls. 635/641) com o 

fito de (... demonstrar o tempestivo atendimento à comunicação oriunda deste 
Tribunal), são improcedentes. Por outro lado, o Plano de Ação encaminhado 
pelo atual gestor, demonstra, que somente a partir de 2013, foram iniciadas as 
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providências para a institucionalização do PlanejaSUS no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.  

 

De todo exposto, entende esta assessoria que a defendente não 
justificou a não instituição do Plano de Ação, nos termos da legislação do SUS. 

 
Ainda em relação às respostas aos questionamentos desta Corte, 

observou-se que as mesmas não foram cercadas de documentos que 
comprovam o afirmado pelo defendente, à época. 

 
Os documentos ora encaminhados, como comentado anteriormente, 

são improcedentes, na medida em que não demonstraram a sua aplicabilidade 
na prática. 

 
De todo exposto, esta assessoria entende que as razões de defesa 

apresentadas pela Sra. Alexandra Moreira Carvalho Gomes não prosperam, 
estando sujeita a penalidade de multa pela irregularidade detectada. 

 
 

2 – Doc no 8.474-0/13 

 
Quanto à Comunicação ao atual Secretário Municipal de Saúde, o 

Sr. Hélio Conceição da Cruz, encaminhou através do memo. nº 0202/2013, 
Plano de Ação para institucionalização do PlanejaSUS no âmbito da SMS, com 
vistas ao atendimento da decisão plenária os quais constituíram o DOC TCE-
RJ nº 08.474-0/13, fls. 642/647.  

 
Neste documento, o Secretário Municipal de Saúde, encaminha 

proposta de Plano de Ação com a descrição das providências a serem 
adotadas para a resolução do problema apontado na Matriz de Achados, o qual 
passamos a comentar a seguir. 

 
                                     PROBLEMA 1 

PROBLEMA IDENTIFICADO (POR QUE FAZER): 

Instrumentos de gestão do SUS elaborados sem a tempestividade preconizada pela Portaria 
MS nº 3.332/06 e requerida pelos arts. 15, X, e 36, da LF nº 8.080/90, para subsidiar a 
elaboração dos instrumentos de planejamento da execução orçamentária municipal; 

O QUE FAZER 
1.1- Promover ações de capacitação: 

a) Para os gerentes 
b) Para os servidores que comporão o setor de planejamento nos prazos definidos em 

lei 
1.2- Estabelecer cronograma para elaboração dos instrumentos de planejamento nos prazos 

definidos em lei 
 

COMO fazer 

1.1.a) Convocar os responsáveis pelos serviços para reuniões e capacitação sobre o 
PlanejaSUS durante o ano; b) Identificar junto a SES e outras entidades de ensino a 
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existência de cursos na área e liberar os servidores da área para a participação nos 
eventos 

2.1. Identificar os prazos para elaboração dos instrumentos exigidos em lei e organizar 
agenda com os responsáveis pelos serviços 

QUEM irá fazer 

1.1.a) Delba Barros – Assessora especial de governo, mestre em Planejamento e gestão em 
saúde - atividades de capacitação b) Vera Patrocínio – Servidora - levantamento de 
instituições de ensino que promova cursos na área; c) Hélio Conceição da Cruz – 
Secretário de Saúde - autorização dos cursos 

2.1. Delba Barros e Vera Patrocínio 
 

QUANDO será feito 

1.1.a) reuniões bimensais e uma capacitação sobre PlanejaSUS em maio de 2013; 

b) maio de 2013 

c) mediante data dos cursos 

 março de 2013 

ANDAMENTO 

1.1. 1ª Reunião realizada em 14/03/2013 - Vera Patrocínio participou de uma capacitação 
sobre o SARGSUS 

2.1. Realizada audiência Pública em 28.02.2013 para prestação de contas do 3º 
quadrimestre 

 
 

Análise das ações propostas pela SMS para o atendimento do problema 
identificado.  

 

 As iniciativas propostas pelo município através do atual Secretário 
Municipal de Saúde com vistas à capacitação no exercício de 2013, bem 
como as iniciativas de capacitação já realizadas através treinamento 
(SARGSUS), atendem em princípio as Recomendações propostas por 
esta Corte de Contas com vistas ao aperfeiçoamento do processo de 
planejamento. 

 

                                    PROBLEMA 2 

PROBLEMA IDENTIFICADO (POR QUE FAZER):  

Ausência de um responsável direto exclusivo e / ou de uma equipe capacitada com 
atribuições exclusivas de elaborar os instrumentos de gestão do SUS; 

O QUE FAZER 
2.1. Nomear responsável direto com atribuições exclusivas de elaboração e monitoramento 

dos instrumentos de planejamento em saúde municipal 
2.2. Destinar quantitativo de pessoal capacitados e recursos materiais exclusivos e 

compatíveis com as atribuições de planejamento 
2.3. Definir espaço físico funcional no âmbito da SMS para o setor de planejamento 
 

COMO FAZER 

2.1. Definir o profissional para assumir a área 
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2.2. Lotar dois trabalhadores no setor de planejamento; Viabilizar 2 computadores, 
telefone/Fax, material de consumo 

2.3. Definir sala para o setor de planejamento 
 

QUEM irá fazer 

2.1. Hélio Conceição da Cruz – Secretário Municipal de Saúde 
2.2. Hélio Conceição da Cruz – Secretário Municipal de Saúde 
2.3. Hélio Conceição da Cruz – Secretário Municipal de Saúde 
 

 

QUANDO será feito 

- janeiro e fevereiro de 2013 

ANDAMENTO 

2.1. Nomeada Delba Barros assessora especial de governo 
2.2. Lotada a servidora Vera Patrocínio no setor de planejamento e viabilizado dois 

computadores, 01 FAX/ramal e material de consumo 
2.3. Sala definida no prédio da prefeitura – ala da secretaria de saúde 

 
 
 
Análise das ações propostas pela SMS para o atendimento do problema 
identificado.  
 
 

 As iniciativas propostas no Plano de Ação apontam para a nomeação de 
servidora responsável para o setor de planejamento, bem como prazo 
para início das ações, o que em princípio atendem as Recomendações 
propostas por esta Corte de Contas. 

 
 
 
 
                                 PROBLEMA 3 

PROBLEMA IDENTIFICADO (POR QUE FAZER):  

Inexistência de estrutura organizacional, de espaço físico definido e de alocação de recursos 
operacionais exclusivos para planejamento em saúde. 

O QUE FAZER 
3.1. Encaminhar proposta ao poder executivo municipal de inserção do setor de 

planejamento em saúde no organograma da SMS 
3.2. Encaminhar projeto de lei ao poder legislativo municipal para inserção na estrutura da 

SMS o setor de planejamento em saúde 
 

COMO será feito 

3.1. Elaborar as atribuições e definir a estrutura do setor de planejamento 
3.1.1. Apresentar e aprovar as atribuições para o setor na Secretaria de Administração 
3.2. Elaborar projeto de lei 
3.2.1. Encaminhar para o poder legislativo para apreciação e votação 
 

QUEM irá fazer 

3.1. Delba Barros e Vera Patrocínio 
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3.1.1. Helio Conceição da Cruz – Secretário Municipal de Saúde 
3.2. Procuradoria Jurídica Municipal 
3.2.1. Gabinete do Prefeito 
 

QUANDO será feito 

3.1. 30/04/2013 
3.1.1. 15/05/2013 
3.2. 24/05/2013 
3.2.1. 01/06/2013 

 
 
 
Análise das ações propostas pela SMS para o atendimento do problema 
identificado.  
 
 

 As iniciativas descritas apontam para a estruturação da SMS com a 
inserção do setor de planejamento em sua estrutura, o que atende em 
princípio a proposição desta Corte de Contas. 

 
 
Após análise da documentação pertinente, entendemos que o Plano 

de Ação enviado pelo atual Secretário Municipal de Saúde, atende em princípio 
aos termos da Comunicação desta Corte de Contas, sem prejuízo, entretanto, 
de oportuna constatação, in loco, da efetivação de tais medidas. 

 
 
Isto posto, sugerimos: 
 

 
 

I - APLICAÇÃO DE MULTA, mediante acórdão, a Sra. Alexandra 
Moreira Carvalho Gomes, Secretária Municipal de Saúde de Quissamã, à 
época, com base no art. 63, inc. IV da LC nº 63/90, pelo não atendimento, no 
prazo fixado, sem causa justificada da decisão exarada no voto em sessão 
datada de 01.11.2011, a ser recolhida, com recursos próprios ao erário 
estadual, e comprovada perante esta Corte nos prazos legais, consignado-se a 
autorização para COBRANÇA EXECUTIVA em caso do não recolhimento; 
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II - Ciência ao Plenário dos elementos contidos nos Documentos 
TCE-RJ nºs 007.106-8/13 e 8.474-0/13. 

 
 

CAD, 18/09/2013 
 
 

ELY ALVES PINHEIRO 
Assistente 

 Matrícula  02/003588 
 

 
 
Srª. Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 

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

CAD, 18/09/2013 
 
 

 

GLAYSON CESAR CARDOSO DE FARIA 
Substituto Eventual do Coordenador-Geral 

Matrícula 02/002983 


