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Senhora Coordenadora-Geral da CAD,  

 

Refere-se o presente processo do Relatório de Inspeção 

Operacional Ordinária realizada, no período de 07 a 25 de junho de 2010, 

pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, tendo por 

objetivo avaliar a função “planejamento em saúde” e a aplicação da 

metodologia emanada do PlanejaSUS, no município de Conceição de 

Macabu. 

Em sessão de 01.02.2011, o Plenário deste Tribunal decidiu, nos 

termos do voto do Relator, Conselheiro Julio L. Rabello, verbis: 

 
VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual 
Titular da Secretaria Municipal de Saúde de 
Conceição de Macabu, 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 Não formulação do PMS 2010-2013; 
 

    

      

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. 
 

    

 
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; 

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 
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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 do 
planejamento; 

(e) encaminhar proposta ao Poder 
Executivo Municipal de inserção do setor de 
planejamento em saúde no organograma da 
SMS. 

 

II - Pela CIÊNCIA ao Titular da 
Secretaria Municipal de Saúde de Conceição de 
Macabu, 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, a ser 
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 
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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 
para 2012 ou 2013, conforme Plano Anual de 
Auditorias deste Tribunal. 

 
 

Para o cumprimento da decisão Plenária foi emitido o Ofício 

PRS/SSE/CSO 3011/2011, datado de 01.02.2011, às fls.244. 

Verificou-se que o chamamento aos autos do Sr. José Ramos 

Glória, Secretário Municipal de Saúde de Conceição de Macabu, não foi válido 

por não ter sido recebido pelo próprio, como se pode observar no AR: 

RJ644399764, às fls.246. 

Vale ressaltar a importância do trabalho realizado que tem por 

finalidade, entre outras, orientar o jurisdicionado na elaboração dos 

instrumentos de gestão do SUS, ferramenta importante que visa acrescentar 

eficiência e eficácia à gestão dos serviços públicos de saúde.  

Destaque-se, em aditamento, que a adoção das medidas propostas 

foi objeto de discussão preliminar, promovida pela equipe de auditoria e 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Tendo havido, na 

oportunidade, aquiescência à sugestão de Plano de Ação formulado que seria 

submetido ao Plenário desta Corte.  

Saliente-se a importância de o Chefe do executivo do município ter 

também conhecimento dos instrumentos de gestão do SUS, tais como, Plano 

Municipal de Saúde - PMS, Programação Anual de Saúde - PAS e Relatório 

Anual de Gestão - RAG, com vistas a promover a compatibilidade dos mesmos 

aos instrumentos gerais de planejamento (PPA, LOA e LDO).  
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Diante do exposto, será sugerida ao final desta análise a 

Comunicação ao atual Prefeito Municipal para que adote o Plano de Ação 

constante do voto proferido em sessão Plenária de 01.02.2011 e nova 

Comunicação do Secretário Municipal de Saúde de Conceição de Macabu, 

para que implemente a decisão citada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, propõem-se: 

 

1) a COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Conceição de 

Macabu, com fulcro no §1o do art. 6o da Deliberação TCE-RJ no 204/1996, a ser 

efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, alterada pela 

Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem seqüencial 

do art. 26, do Regimento Interno desta Corte, para que implante o Plano de 

Ação constante do voto proferido em sessão Plenária de 01.02.2011. 

2) a COMUNICAÇÃO do Sr. José Ramos Glória, Secretário 

Municipal de Saúde de Conceição de Macabu, com fulcro no §1o do art. 6o da 

Deliberação TCE-RJ no 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da 

Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, alterada pela Deliberação TCE-RJ 

nº 241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem seqüencial do art. 26, do 

Regimento Interno desta Corte, para que encaminhe o Plano de Ação 

contemplando as informações referentes às providências que serão adotadas 

para atender às Recomendações contidas na decisão Plenária proferida em 

sessão de 01/02/2011 (fls.239/242). 

 
CAD, 14/07/2011 

 
 

 

JULIO DEMETRIUS VERTOVA POUSTKA 
Assistente 

 Matrícula  02/001806 
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Sra. Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 

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

presente processo em prosseguimento. 

 
 

CAD, 14/07/2011 
 
 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


