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Senhor Substituto-Eventual da Coordenadora Geral da CAD, 

 

Versam os autos sobre Relatório de Inspeção Ordinária realizada no 

Sistema de Planejamento SUS de Carapebus, no período de 3 a 28 de maio de 

2011, objetivando avaliar se a eficiência e eficácia do processo de 

planejamento em saúde do Município encontram-se em nível satisfatório, 

classificado a partir da avaliação da qualidade e conformidade de seus 

produtos. 

Em sessão de 02.03.2011, o Plenário decidiu nos termos do voto do 

Conselheiro Relator Aluísio Gama de Souza pela COMUNICAÇÃO ao atual 

Titular da Secretaria Municipal de Saúde de Carapebus, para que 

encaminhasse, prazo máximo de 120 dias a contar da ciência da Decisão 

Plenária, o Plano de Ação contemplando, no mínimo, as informações 

elencadas no modelo descrito na fundamentação do voto, referentes às 

providências que deveriam ser adotadas para dar atendimento às 

RECOMENDAÇÕES listadas às fls. 83/84, as quais têm o propósito de 

minimizar os PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

A Secretária Municipal de Saúde, cientificada por intermédio do 

Ofício PRS/SSE/CSO 6593/2011, recebido em 22/03/2011, apresentou 

resposta em 19/06/2011, dentro do prazo estabelecido. 

O Plano de Ação buscou solução para quatro importantes 

problemas evidenciados em auditoria efetuada na SES. Quais sejam: 

 

1. Conferência Municipal de Saúde, etapa prévia à elaboração do Plano 

Municipal de Saúde a viger até 2013, não realizada; 
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2. 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; 

3. Não elaboração dos instrumentos de gestão do SUS, não sendo possível 

que ações previstas na Programação Anual de Saúde sejam a base para 

formulação da proposta orçamentária da Função Saúde do Município; 

4. Inexistência de estrutura organizacional e de espaço físico destinado ao 

setor de planejamento do SUS no Município. 

 

Neste ato cabe a análise das proposições formuladas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, intenção que se leva a efeito a seguir. 

 

Problema nº 1 

 

Em resposta às perguntas contidas no Plano de Ação (O QUE 

FAZER, COMO FAZER, QUEM VAI FAZER e QUANDO FAZER), foi proposta 

a elaboração de cronograma de capacitação da SEMSA, contemplando os 

cursos já previstos em calendários do Ministério da Saúde, SESDEC, TCE e 

outros, para melhor assimilação de competência e responsabilidades. 

Coube ao Gestor, aos coordenadores e aos servidores efetivos a 

responsabilidade por essa atividade, que deverá ser realizada periodicamente, 

de acordo com o calendário de capacitação da SEMSA. 

Observa-se que a proposta da Secretaria reveste-se de conteúdo 

programático na medida em que não é anexado o cronograma em comento, 

tampouco se estabelecem prazos objetivos, evidenciando-se de difícil 

acompanhamento. Além disso, a conclusão dessa atividade deve ser atribuída 

a um servidor específico, de forma que a equipe possa reportar-se ao mesmo, 

quando da verificação do cumprimento. 

Em razão disso, entende-se que, para que se permita efetivo 

monitoramento da ação, deverá ser revisto este item do Plano de Ação, de 
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forma a estabelecer os prazos, o servidor responsável pela ação e o número de 

servidores a serem treinados, razão pela qual será proposta a COMUNICAÇÃO 

ao responsável pelo órgão. 

 

Problema nº 2 

 

Com vistas à resolução desta questão de auditoria, foi proposta pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Carapebus a realização de Conferência 

Municipal tendo como escopo a reorganização do modelo de atenção à Saúde, 

com base nas diretrizes da Conferência Nacional de Saúde, de acordo com a 

decisão do Conselho Municipal de Saúde. Essa atividade seria feita através de 

conferencistas para expor os painéis e debates com conselheiros e outros 

participantes das diretrizes propostas para atualizar o Plano Municipal de 

Saúde já elaborado em consonância com o I Fórum Municipal de Saúde. 

Registrou-se que essa Conferência foi prevista para 14/07/2011, 

sendo responsável pela realização tanto o Conselho Municipal de Saúde, como 

a Secretaria Municipal de Saúde e os demais segmentos da Sociedade Civil. 

De forma análoga ao item anterior, não foi designado um servidor 

específico pelo acompanhamento da atividade, para que se possa atribuir a 

responsabilidade pela implementação da ação. 

Ademais, considerando que a Conferência em questão já teria sido 

realizada, impõe-se a solicitação de documento em que se verifique o 

cumprimento das recomendações apontadas no item 2 de fls. 73-verso e 74, a 

seguir transcritos: 

(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; 
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(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. 

 

Tais fatos serão objeto de COMUNICAÇÃO. 

 

Problema nº 3 

 

No tocante à não elaboração dos instrumentos de gestão do SUS, foi 

proposta a Criação do PMS, da PAS 2011 e do RAG de 2011. Destacou-se 

que, em face da peculiaridade do mandato eleitoral do Município, os planos 

foram constituídos a partir das propostas debatidas no I Fórum Municipal de 

Saúde, que posteriormente seriam revisados em conformidade com a 

conferência. 

Após a Conferência Municipal de Saúde, o PMS e a PAS 2011 

seriam alterados de acordo com as deliberações em tempo hábil para subsidiar 

a proposta orçamentária da saúde para 2012. 

A responsabilidade por tal ação foi atribuída à equipe de 

planejamento em saúde, em conformidade com o Conselho Municipal de 

Saúde e a data prevista seria após a realização da Conferência Municipal de 

Saúde. 

Observa-se mais uma vez que a ação proposta carece de elementos 

que a viabilizem futuro monitoramento, quais sejam: 

- Servidor responsável pela ação; 

- Data efetiva para a conclusão dos instrumentos de gestão do SUS. 
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Em razão disso, tais pontos serão objeto de COMUNICAÇÃO para 

que a Secretária Municipal de Saúde promova a reformulação do plano de 

ação. 

 

Problema nº 4 

 

Como resolução ao problema referente à ausência de um 

responsável direto, com atribuições exclusivas para coordenação do processo 

referente ao planejamento em saúde municipal, foi proposta a elaboração de 

projeto de lei que contemple o organograma estrutural e funcional da SEMSA e 

sua submissão à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores. O 

organograma em questão será efetuado por meio da revisão estrutural, 

legislativa e funcional dos setores da SEMSA, e da formulação de projeto de lei 

que adéqüe a atual Secretaria à legislação vigente. Para tanto, foi designada 

comissão por portaria interna da SEMSA. 

Não foi fixado prazo para essa ação, estabelecendo-se que o projeto 

de lei aguarda análise da Procuradoria Geral do Município para posterior 

aprovação do legislativo municipal. 

No entanto, considerando o princípio da continuidade do serviço 

público, entende-se que, em que pese à necessidade de tais medidas de 

reformulação do organograma do órgão, impõe-se a nomeação de servidor 

responsável direto pela elaboração e monitoramento dos instrumentos de 

planejamento em saúde, haja vista a relevância que tal função se reveste, não 

podendo aguardar o trâmite das providências adotadas, o que acarretaria 

prejuízo à população, na medida em que não seriam levantadas, avaliadas e 

satisfeitas suas necessidades por intermédio de um planejamento eficaz. 

Em razão disso, impõe-se a reformulação do Plano de Ação também 

quanto a esse problema, de forma a atender à recomendação prevista no item 

“b” à fl. 74 dos autos. Ademais, deve ser fixado no plano em questão prazo 

para adoção de tal medida. 
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Problema nº 5 

 

Por fim, quanto à inexistência de estrutura organizacional e de 

espaço físico destinado ao setor de planejamento do SUS no município, 

propõe-se a montagem de repartição física, aproveitando os recursos humanos 

já existentes na SEMSA e adquirindo o material necessário. Como 

responsáveis para tal ação foram indicados o Gestor e os Coordenadores e, no 

tocante ao prazo para realização da ação, informou-se que seria após a 

realização da inspeção. 

Observa-se mais uma vez a inexistência de critérios objetivos que 

permitam a verificação do cumprimento do plano, devendo, portanto, serem 

indicados no instrumento elaborado os seguintes dados: 

- indicação do número de servidores que comporão a estrutura 

organizacional; 

- servidor responsável pela ação; 

- data prevista para a conclusão da atividade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Da análise do Plano de Ação elaborado, verifica-se que este carece 

de uma reformulação, uma vez que não traz elementos objetivos que permitam 

o seu monitoramento quanto às ações adotadas. Assim, diante do exposto, e 

considerando as proposições pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Carapebus, sugere-se: 

 

I. COMUNICAÇÃO ao atual Titular da Secretaria Municipal de Saúde de 

Carapebus, na forma legal, para que reformule o Plano de Ação 

elaborado e encaminhe a esta Corte, observando os apontamentos a 

seguir para dar atendimento às RECOMENDAÇÕES: 

a. No tocante a todas as ações: 
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i. sejam fixados prazos para todas as ações previstas; 

ii. seja designado em cada ação um servidor ou setor responsável 

pela sua implementação; 

b. Quanto ao treinamento 

i. Seja encaminhado o cronograma em que sejam indicados os 

cursos a serem realizados, o número de servidores a serem 

treinados e as datas previstas para as capacitações; 

c. considerando que a Conferência Municipal de Saúde já teria sido 

realizada, encaminhe documentação que evidencie o cumprimento 

dos itens a seguir: 

1. o estabelecimento de datas para cumprimento de todas as 

etapas previstas no PlanejaSUS visando à elaboração de um 

PMS a viger até 2013 que tenha contamplado a realidade 

epidemiológica do Município, fruto de diagnóstico nos moldes 

preconizados pelo PlanejaSUS; 

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

elaboração da PAS para 2012; 

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

em tempo hábil para subsidiar a proposta orçamentária da 

saúde a viger naquele exercício; 

4. o 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. 

d. No tocante à ausência de um responsável direto com 

atribuições exclusivas para coordenação do processo referente 

ao planejamento em saúde municipal: 
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i. Proceda à nomeação do servidor. 

e. Quanto à inexistência de estrutura organizacional e de espaço 

físico destinado ao setor de planejamento do SUS no 

município: 

i. Apresente as medidas efetivas que serão adotadas para 

a criação de tal estrutura, apresentado elementos 

mensuráveis como o número de servidores que a 

comporá, etc. 

II. CIÊNCIA ao prefeito do teor do presente processo. 

  

CAD, 07/12/2011 
 
 
 

 

GLAYSON CESAR CARDOSO DE FARIA 
Assessor 

 Matrícula  02/002983 
 

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

CAD, 07/12/2011 
 
 
 

 

GERSON NEVES NASCIMENTO 
Substituto Eventual do Coordenador-Geral 

Matrícula 02/002710 


