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 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

Para avaliar se a dimensões da eficiência e eficácia do planejamento 

em saúde do Município de Macaé se encontram em nível satisfatório, 

classificado a partir da avaliação da qualidade e conformidade dos 

instrumentos correspondentes produzidos, realizou-se auditoria operacional, 

cujos resultados são apresentados no presente relatório. 

 

Visando atingir o objetivo proposto, a auditoria formulou, em sua 

preparação prévia, a seguinte questão: em que medida, sob o ponto de vista 

estratégico operacional, o Município de Macaé exerce as ações de 

planejamento em saúde no âmbito local e regional? Por meio dessa questão 

foram levantadas as condições estruturais de que dispõe a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) para realizar o planejamento em saúde e a 

apropriação dessa função no processo de gestão do SUS em questão. 

 

Realizados os procedimentos planejados, verificou-se: 

 

1. Em termos de condições estruturais, não há uma definição 

específica da área de planejamento no organograma funcional da 

SMS. A coordenação da função ocupa um dos cargos de 

consultor técnico da estrutura e dispõe de dois assessores. Não 

obstante, as condições são consideradas satisfatórias pelo 

gestor; 

 

2. Os instrumentos de planejamento foram todos formulados, 

observando-se tempestividade na conclusão do Plano Municipal 

de Saúde (PMS); 

 

3. A vinculação do processo de planejamento com o processo 

orçamentário é recente. Observou-se uma inversão na sequência 

de integração entre esses instrumentos, no que diz respeito ao 
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critério de auditoria eleito pela equipe de inspeção e explicitado 

no tópico 3.1 deste relatório, pois o PMS foi elaborado a partir do 

Plano Plurianual (PPA) do Município, provavelmente pelo fato de 

a dimensão política ter se sobreposto à dimensão técnica, 

privilegiando, assim, os projetos de governo; 

 

4.  A integração do SUS de Macaé com os outros da região, através 

do Colegiado de Gestão Regional Norte (CGR-Norte), está em 

fase inicial, não sofrendo ou exercendo influência ainda no 

processo local de planejamento. 

 
 
NOTA DE ESCLARECIMENTO: 

   

O referencial normativo infra-legal mais utilizado na presente inspeção, com 

vistas ao atendimento dos objetivos propostos, compreendeu ao disposto nas 

Portarias MS Nº 399/2006, Nº 3.085/2006 e Nº 3.332/2006. 

 

Nada obstante, na fase de elaboração do presente relatório passou a vigorar (a 

partir de 03/09/2010) a Portaria MS Nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, que aprovou, 

nos Termos do Anexo, o regulamento do SUS, no que tange ao seu funcionamento e 

organização. Dito regulamento integrou e consolidou os Atos Normativos do Ministério 

da Saúde, revogando os anteriores, inclusive aqueles referentes aos PlanejaSUS. 

 

 Com a edição dessa Portaria, a matéria referente ao Sistema de Planejamento 

do SUS foi ordenada na SubseçãoII, da Seção I – Da Gestão em Saúde –, do Capítulo 

I – Da Organização, Da Gestão e Da Administração em Saúde. Contudo, não foi 

observada mudança no conteúdo do regramento anterior. 

 

 Dessa forma, levando-se em conta que à data de início de vigência da Portaria, 

o presente relatório já se encontrava elaborado, foram mantidas as referências 

anteriores alusivas às Portarias revogadas, evitando-se, com isso, inócua e exaustiva 

revisão em todo o texto do relatório.    
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2 - INTRODUÇÃO 

 

A presente auditoria teve por objetivo avaliar a função planejamento 

em saúde no Município de Macaé e a inserção desse processo em nível 

regional e estadual, na forma preconizada no arcabouço normativo do 

PlanejaSUS, cuja ênfase recai sobre a sistematização solidária das ações entre 

os três entes governamentais, a partir do Pacto pela Saúde, editado em 2006. 

 

Foi realizada em cumprimento ao determinado no Processo TCE-RJ 

305.044-8/09, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da gestão e da 

atenção à saúde, neste Município, integrante da Região de Saúde Norte 

Fluminense. 

 

O trabalho foi desenvolvido pelo Núcleo de Saúde da 

CAD/SSR/TCE, com base nos preceitos da auditoria operacional, se compondo 

de uma fase de planejamento e de uma fase de execução (trabalho de campo 

no Município), que resultaram na elaboração do presente relatório. 

 

Neste sentido, este capítulo do presente relatório traz, como 

introdução ao tema investigado, breve descrição dos instrumentos de 

planejamento em saúde – municipais e regionais. 

 

O terceiro capítulo apresenta o resultado da fase de planejamento da 

auditoria, composto dos critérios de auditoria eleitos, do cronograma, problema 

de auditoria e matriz de planejamento. 

 

No quarto capítulo, o relatório descreve a execução da auditoria, 

expondo: as condições estruturais e operacionais (humanas, tecnológicas e 

orçamentário-financeiras) da SMS de Macaé, dedicadas à função planejamento 

em saúde, e a qualidade/funcionalidade dos instrumentos de gestão do SUS 

por ela desenvolvidos.  
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Por fim, o quinto capítulo apresenta considerações finais sobre a 

auditoria realizada, exibe as conclusões, a matriz de achados e apresenta as 

respectivas propostas de encaminhamento ao Gestor do SUS de Macaé, no 

intuito de comprometê-lo com a melhoria do processo. 

 

 

2.1 – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE MUNICIPAIS 

 

Os instrumentos de gestão do SUS são dispositivos utilizados no 

processo de planejamento, execução e avaliação de desempenho do Sistema 

Público de Saúde brasileiro. A Portaria MS nº 3.085, de 04 de dezembro de 

2006, define que os instrumentos básicos do Sistema de Planejamento do SUS 

são: o Plano Plurianual de Saúde com a sua respectiva Programação Anual em 

Saúde e o Relatório de Gestão. Os dois primeiros cuidam do planejamento das 

ações, enquanto o terceiro possibilita avaliar a execução da programação anual 

e retroalimentar o processo. 

 

O Plano de Saúde é definido como o instrumento que apresenta as 

intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos de uma 

gestão, os quais devem ser expressos em objetivos, diretrizes e metas. As 

ações e outros elementos que dão consequência prática ao plano devem ser 

explicitados na Programação Anual de Saúde. Nesse sentido, a programação 

anual é o instrumento no qual são detalhados os elementos de 

operacionalização, tais como as ações, metas, recursos financeiros, 

indicadores etc. 

 

A cada Programação Anual deve corresponder um Relatório Anual 

de Gestão, que é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a 

execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais 
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redirecionamentos que se fizerem necessários. A esse respeito, o Decreto 

Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que criou o Serviço Nacional de 

Auditoria (SNA), estabelece que, da análise comparativa entre a Programação 

Anual e o Relatório de Gestão, se oportuniza a verificação do cumprimento das 

metas programadas pela gestão do SUS em cada esfera executiva.  

 

Com a instituição do Pacto pela Saúde em suas três vertentes (Vida, 

Gestão e Defesa do SUS), foi editada pelo Ministério da Saúde a Portaria  

nº GM 3.332, de 28 de dezembro de 2006, que aprovou novas orientações 

relativas aos instrumentos básicos adotados pelo Sistema de Planejamento do 

SUS, compatibilizando-os com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atentando-se para os 

períodos estabelecidos para a sua formulação em cada esfera de gestão. 

 

Portanto, em estreita síntese, depreende-se que: 

 

– cada Município deve elaborar o seu Plano Municipal de Saúde 

(PMS), levando em consideração a sua realidade epidemiológica, os 

instrumentos de planejamento do Estado e os instrumentos de planejamento 

em saúde regionais. Para tanto, deve-se atentar para as diretrizes para a 

gestão do SUS, contidas no Pacto pela Saúde, bem como para as 

recomendações contidas no PlanejaSUS;  

 

– o PMS deve ser um plano plurianual que defina diretrizes, objetivos 

e metas, tendo como consectária uma Programação Anual em Saúde (PAS) 

que detalhe, apraze e orce as ações de saúde selecionadas para a reversão 

dos fatores críticos anotados em seu diagnóstico; 

 

– o resultado das ações previstas na PAS deve ser apresentado no 

Relatório Anual de Gestão (RAG), cujas conclusões acerca das dimensões de 
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qualidade das ações – economia, eficácia, eficiência, efetividade, equidade etc. 

– nutrem a revisão do PMS e a elaboração da PAS para o exercício seguinte.  

 

 

2.2 – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE REGIONAIS 

 

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um processo de 

programação de serviços de saúde que visa definir a oferta desses serviços em 

uma dada região, considerando as demandas de cada Município que a integra. 

Por este processo, cada Município deve atender sua população até o limite de 

sua capacidade instalada, ficando a demanda que exceder a esta capacidade 

direcionada para Municípios vizinhos, conforme as disponibilidades destes. A 

alocação de recursos financeiros para fazer face a estas demandas será 

definida a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores dos 

Municípios envolvidos. Assim, a PPI deve explicitar os pactos de referência 

entre Municípios, gerando a parcela de recursos destinada à própria população 

e à população referenciada.  

 

Nestes termos, a PPI deve definir os fluxos de usuários no sistema 

de saúde, mantendo consonância com o desenho da regionalização e a 

conformação das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços. 

 

O modelo proposto é o da conformação de redes de serviços 

regionalizadas1, a partir da instituição de dispositivos de planejamento, 

programação e regulação. Pretende-se, com sua organização, garantir, da 

forma mais racional possível, o acesso da população a todos os níveis de 

atenção.  

 

Essa articulação entre os serviços de diversos graus de agregação 

tecnológica localizados num mesmo Município, bem como os mecanismos e 

                                                           
1
  Denominadas de “redes funcionais”. 
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instrumentos para a definição das referências pactuadas entre os Municípios, é 

o objeto da PPI. 

 

Deste modo, a PPI, aprovada pela CIB para todo o ERJ, é 

considerada como instrumento estratégico do planejamento e da programação 

regional de saúde. 

 

O Plano Diretor de Regionalização (PDR) deve expressar o desenho 

final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em 

cada Estado da Federação, objetivando a garantia do acesso, a promoção da 

eqüidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo 

de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos. 

Para auxiliar na função de coordenação do processo de regionalização, o PDR 

deverá conter os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde, 

organizadas dentro dos territórios das regiões e microrregiões de saúde, em 

articulação com o processo da Programação Pactuada e Integrada. 

 

O PDR do ERJ divide-o em 10 Regiões de Saúde, as quais se 

subdividem em diversas microrregiões que abrangem especificidades 

sanitárias loco-regionais. São Regiões de Saúde do ERJ, as seguintes: Norte, 

Noroeste, Baixada Litorânea, Intramunicipal da Capital, Metropolitana 1, 

Metropolitana 2, Serrana, Centro Sul, Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. 

 

O Plano Diretor de Investimentos (PDI) conceitualmente, deve 

expressar os recursos de investimentos para atender às necessidades 

pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. No âmbito 

microrregional, este deve refletir as necessidades para se alcançar a 

suficiência na atenção básica e parte da média complexidade da assistência, 

conforme características de cada microrregião. No que se refere à alta 

complexidade a abrangência deve incluir toda a região. O PDI deve contemplar 

também as necessidades da área da vigilância em saúde e serem 

desenvolvidas de forma articulada com o processo da PPI e do PDR. 
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Em estreita síntese, o PDI deve destinar os recursos necessários, 

sob coordenação do Estado, para viabilizar a implementação das ações 

definidas no PDR. 
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 3 – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA  

 

A presente Auditoria Operacional em Sistemas Municipais de Saúde 

(AOSMS) foi concebida para avaliar o desempenho dos diversos Municípios 

que integram a Região de Saúde Norte Fluminense, relativamente à função 

planejamento em saúde, sendo este relatório destinado ao registro das 

observações relacionadas ao Município de Macaé. 

 

Na preparação prévia para a realização desta AOSMS, elaborou-se 

um cronograma abrangendo as fases de planejamento com levantamento de 

informações, trabalho de campo (execução da auditoria) e elaboração do 

relatório. O trabalho de campo norteou-se pela busca de respostas para a 

questão de auditoria, formulada na Matriz de Planejamento e citada em outros 

tópicos deste relatório. 

 

 

3.1- CRITÉRIOS DE AUDITORIA 

 

As políticas públicas devem seguir um ciclo lógico de implantação, 

cuja etapa inicial, indispensável à eficiência de seus processos e efetividade de 

seus resultados, é o planejamento. 

 

A política de saúde no Brasil, dotada de contornos humanísticos 

respeitáveis como a universalidade de direitos e a integralidade de ações, deve 

ser viabilizada pelo SUS, incluído para esta finalidade, na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Assim, o modelo de 

planejamento do SUS é o modus operandi do planejamento em saúde 

brasileiro. Este modelo, passadas duas décadas de experiências, tende a se 

consolidar por meio de um sistema que articula de forma solidária as três 

esferas de governo da Federação. 
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Este sistema, designado PlanejaSUS, busca conceber as ações que 

tornem efetiva a política nacional de saúde, a cargo da União, dos Estados da 

Federação, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento aos 

preceitos contidos nas Leis Orgânicas da Saúde – Lei Federal (LF) nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, Capítulo III, e LF nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990 –, além de explicitados na Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 399, 

de 22 de fevereiro de 2006 e regulamentados nas Portarias MS nº 3.085/06 e 

3.332/06.  

 

De modo geral, esta legislação define os planos de saúde como 

produtos deste planejamento e estabelece a responsabilidade tripartite pelo 

financiamento das ações deles resultantes, grafando que “os planos de saúde 

serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, 

devendo seu financiamento ser previsto na respectiva proposta orçamentária”.  

 

O PlanejaSUS encontra-se formulado e didaticamente publicado em 

documentos de consulta do MS (Cadernos de Planejamento). Ainda que 

recente – seus fundamentos foram lançados em 2006, com o advento do Pacto 

pela Saúde –, vem se constituindo no modelo mais adequado para o 

planejamento e gestão do SUS e, paulatinamente, mais adotado pelos gestores 

do Sistema Público de Saúde brasileiro. 

 

O planejamento em saúde, previsto na Lei Orgânica da Saúde - LF  

nº 8.080/90 -, em seu art. 15, inciso X, e no art. 36, caput e §§ 1º e 2º, define 

que a proposta orçamentária da saúde deve ser elaborada a partir da 

atualização e revisão do Plano de Saúde.  

 

A integração do processo de planejamento em saúde com o 

processo orçamentário é regulamentado pelos arts. 2º e 3º da Portaria MS nº 

3.332/06, os quais estabelecem que os instrumentos básicos do Sistema de 

Planejamento do SUS devem ser compatíveis com os instrumentos legais de 
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Planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

Lei Orçamentária Anual (LOA), nas três esferas de gestão do SUS. 

 

Importa ressaltar que esta equipe de inspeção buscou uma 

interpretação harmônica para solucionar aparente dubiedade existente entre os 

dispositivos contidos: no inciso IV, do § 1º, do art. 3º, da Portaria MS  

nº 3.332/06; e no § 3º, do art. 3º, da mesma Portaria. A seguir, transcrevem-se 

os referidos dispositivos para melhor ilustrar a argumentação consecutiva: 

 

 

Art. 3º - Definir como Programação Anual de Saúde o 

instrumento que operacionaliza as intenções expressas 

no Plano de Saúde [...] 

 

§1º - A Programação Anual de Saúde deve conter: 

[...] 

IV – a definição dos recursos orçamentários necessários 

ao cumprimento da Programação. 

[...] 

 

§ 3º - O horizonte temporal da Programação Anual de 

Saúde coincide com o período definido para o exercício 

orçamentário e tem como bases legais para a sua 

elaboração a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual. 

 

(grifou-se) 

 

Na interpretação desta equipe de inspeção, buscando a 

harmonização entre os dispositivos grifados – reitere-se -, a boa prática que se 

pretende normatizar é de que a PAS anteceda à LOA para o mesmo exercício 
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de referência, ou seja, a LOA para 2012 deve se nutrir da PAS para 2012, por 

exemplo. 

 

Não obstante tal interpretação, é inescapável – e, entende esta 

equipe, trata-se de poder-dever dos gestores do SUS local - que a PAS para 

um determinado exercício, por se nutrir das conclusões de RAG referente a 

exercício anterior, tenha como bases legais a LDO e a LOA também do 

exercício cuja execução das ASPS esteja consolidada no RAG, mesmo porque 

tal relatório consolidará as alterações orçamentárias efetuadas ao longo do 

exercício findo. 

 

A seguir, demonstram-se, sinteticamente, as fases de elaboração e 

controle do planejamento em saúde. As grafias em negrito sinalizam as fases 

onde é oportunizado o controle pela sociedade, por meio da representação em 

Órgãos colegiados de deliberação – Conselho de Saúde - ou mesmo no 

exercício de democracia direta – Conferência de Saúde -, de: definição de 

objetivos, diretrizes e metas da saúde; avaliação de cumprimento dos mesmos 

para retroalimentação do processo; e, se necessário, revisão dos instrumentos 

de gestão elaborados. 

 

 

 
CONFERÊNCIA DE SAÚDE (§ 1º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90)  

↓ 
PLANO DE SAÚDE – quadrienal 

 (§ 1º, do art. 2º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Aprovação pelo Conselho de Saúde 
(§ 2º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90 e 

 § 7º, do art. 2º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Programação anual de saúde 

(art. 3º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↕ 
 Relatório anual de gestão 

(art. 4º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
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Aprovação pelo Conselho de Saúde 
(§ 2º, do art. 1º, da LF nº 8.142/90 e 

 § 5º, do art. 4º, da Portaria MS nº 3.332/06) 

↓ 
Revisão do Plano de Saúde vigente  

(e consequentemente, das Programações de saúde para exercícios futuros) 
ou convocação de nova Conferência de Saúde 

 

Tais oportunizações de controle pela sociedade justificam a adoção 

do critério de auditoria anteriormente descrito por esta equipe de inspeção. 

 

A LF nº 8.080/90 define, ainda, que o processo de planejamento 

deve ser a base das atividades de programação em saúde e veda a 

transferência de recursos federais para ações não previstas no Plano de 

Saúde. Na mesma vertente, a LF nº 8.142/90, estabelece a necessidade de 

plano de saúde e de relatório de gestão para o recebimento de recursos 

transferidos fundo a fundo.  

 

 

3.2- PROBLEMA E QUESTÃO (ÕES) DE AUDITORIA 

 

Para efetivação dos objetivos da presente auditoria, em prévio 

levantamento, foi estabelecido o seguinte problema de auditoria: em que 

medida, sob o ponto de vista estratégico operacional, o Município de Macaé 

exerce as ações de planejamento em saúde no âmbito local e regional? 

 

Os pontos focais da investigação foram, de um lado, as condições 

estruturais e operacionais do setor ou equipe da SMS responsável pelo 

planejamento em saúde e, de outro, a análise dos produtos esperados e, de 

fato, produzidos pela SMS, ambos selecionados para elucidar a questão sobre: 

▪ Os instrumentos de planejamento desenvolvidos pela SMS guardam a devida 
adequação legal e normativa no âmbito do SUS, quanto à formulação, 
implementação e gerenciamento dos mesmos? 
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3.3- MATRIZ DE PLANEJAMENTO 

 

A fase de planejamento da auditoria concluiu-se com a apresentação 

da seguinte Matriz que teve por objetivo nortear o trabalho que será 

desenvolvido em campo.  

 
Questão de 
auditoria 

O que a análise 
vai permitir 
dizer 

Informações 
requeridas 

Fontes de 
 informação 

Estratégias 
metodológica
s 

Métodos de 
coleta de dados 

Métodos de 
análise de 
dados 

Limitações 

▪ Os instrumentos 
de planejamento 
desenvolvidos pela 
SMS guardam a 
devida adequação 
legal e normativa no 
âmbito do SUS, 
quanto à 
formulação, 
implementação e 
gerenciamento dos 
mesmos? 
 

▪ Se existem e se 
são adequados os 
instrumentos que 
compõem o 
PlanejaSUS do 
Município de 
Macaé (PMS, 
PAS, RAG); 

▪ PMS, PAS, RAG 
e TCG do 
Município; 
 
▪ PPA, LDO e 
LOA. 
 

▪ Secretaria 
Municipal de 
Saúde; 
 
▪ Sesdec; 
 
▪ MS; 
 
▪ Legislação 
do SUS; 
 
▪ Cadernos 
do 
PlanejaSUS; 
 
▪Pacto pela 
Saúde 
(Portaria MS 
nº 399/06); 
 
▪ Outras 
Portarias do 
Ministério da 
Saúde. 
 

▪Visita de 
estudo; 
 
▪ Pesquisa 
documental; 
 
▪ Pesquisa 
amostral; 
 
▪ Pesquisa 
qualitativa. 
 

▪ Consulta a 
normas e/ou 
protocolos; 
 
▪ Consulta a 
banco de dados; 
 
▪ Exame de 
registros 
administrativos; 
 
▪ Requisição de 
documentos; 
 
▪ Entrevista 
estruturada; 
 
▪ Entrevista semi- 
estruturada; 
 
▪ Observação 
direta das rotinas 
de trabalho; 
 
▪ Questionário. 
 

▪ Análise 
qualitativa das 
entrevistas; 
 
▪ Análise 
documental; 
 
▪ Análise 
estatística dos 
questionários. 
 

▪ Dados 
desatualizados; 
 
▪Procedimentos 
não registrados 
em documentos; 
 
▪ Ausência de 
rotinas escritas. 
  
  

 

▪ Se existem e se 
são adequadas as 
normas e/ou 
protocolos 
estabelecendo os 
procedimentos a 
serem seguidos 
pela SMS Macaé, 
para a realização 
da função 
planejamento do 
SUS;  

▪ Normas, 
protocolos e 
relatórios 
gerenciais 
utilizados pelo 
setor de 
planejamento da 
SMS; 
 
▪ Componentes da 
equipe de 
planejamento; 
 
▪ Condições 
operacionais do 
setor de 
planejamento da 
SMS. 

 

▪ Se a alocação 
de recursos 
orçamentários e 
financeiros é 
integrada ao 
processo de 
planejamento. 
 

▪ Percentual das 
ações planejadas 
que integram o 
orçamento 
municipal da 
função saúde.  
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4 – EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

 

Com o objetivo de responder à questão de auditoria formulada, foram 

realizadas pesquisas de campo pela equipe de inspeção do Núcleo de Saúde 

da CAD/SSR, realizando-se coleta de dados que, submetidos à análise e 

cotejados com os critérios predefinidos, possibilitaram a descrição dos achados 

de auditoria relatados na Matriz de Achados, constante do capítulo 5 do 

presente relatório. 

 

Diante da obrigatoriedade legal e da inequívoca necessidade 

administrativa de que os Municípios desenvolvam seus respectivos 

planejamentos em saúde, neste capítulo se analisará, inicialmente, as 

condições estruturais (humanas, tecnológicas e orçamentário-financeiras) 

encontradas na equipe e/ou Órgão da SMS incumbido da competência de 

realizar o planejamento em saúde no âmbito do SUS daquele Município do 

norte fluminense; na sequência, se apresentará o modelo de planejamento em 

saúde adotado pelo Município de Macaé, com a descrição de seus 

instrumentos de planejamento2, e a correlação dos problemas identificados 

com os fatores que entravam a maximização da eficiência e da eficácia do 

processo de planejamento em saúde no Município. 

 

Também foi objeto dos procedimentos auditoriais, verificar se os 

planos e programas de saúde que deles se originam se expressam nos 

instrumentos de planejamento da administração municipal (PPA, LDO e LOA). 

 

As informações que se seguem, relacionadas ao conjunto dos 

instrumentos de planejamento acima mencionados, foram obtidas por 

observação direta realizada durante visita de inspeção à SMS, pelo exame de 

documentos solicitados à Administração e pela aplicação da técnica 

                                                           
2
 Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão. 
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denominada por Vergara (2006, p. 111)3 de Grupo Focal4, realizada com a 

participação: do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eduardo Cardoso 

Gonçalves da Silva – na qualidade de gestor do SUS local; Sra. Luciene de 

Aguiar Dias – Consultora Técnica da SMS; Sr. Felipe Barroso Souza – 

Superintendente da Fundação Hospitalar e Sra. Elaine da Conceição Santana 

– Contadora do Fundo Municipal de Saúde. 

 

 

4.1 - AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA SMS DE MACAÉ PARA O 
PLANEJAMENTO EM SAÚDE  

 

No âmbito municipal, compete às Secretarias de Saúde, entre outras 

responsabilidades: a) elaborar os instrumentos básicos de planejamento de 

forma articulada, integrada e participativa, com aplicação e adaptação às 

realidades locais, das metodologias, processos e instrumentos definidos no 

PlanejaSUS; b) promover capacitação em planejamento, monitoramento e 

avaliação, na perspectiva da política da educação permanente; c) promover 

mecanismos de articulação entre as diversas áreas da SMS com outros setores 

do Município; d) implementar o planejamento local com monitoramento e 

avaliação das ações propostas, bem como divulgar os resultados alcançados; 

e) participar do processo de planejamento regional de forma articulada e 

integrada, aplicando e adaptando as metodologias, processos e instrumentos 

pactuados no âmbito do PlanejaSUS; f) apoiar a organização e funcionamento 

dos Colegiados de Gestão Regionais. 

 

Para o desempenho destas atribuições, entre outras, relacionadas à 

função planejamento em saúde, é indispensável que as SMS’s reúnam 

condições estruturais (humanas, materiais, físicas, tecnológicas e 

orçamentário-financeiras) compatíveis com as atribuições e responsabilidades. 

                                                           
3
 VERGARA,  Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. 2006 - segunda edição - São 

Paulo: Atlas, 2006, p.111 - 120. 
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Neste sentido, é necessário contar com quadros formados e 

capacitados para implementar e desenvolver tecnologias de base 

epidemiológica, afeitas ao planejamento em saúde e de orçamentação pública, 

assim como dispor dessas tecnologias, de recursos materiais e de espaço 

físico funcional adequado e suficiente para abrigar todas essas atividades 

inerentes ao processo de gestão. 

 

Nesta perspectiva, no trabalho em curso se buscou avaliar, com base 

na estratégia metodológica adotada, que inclui a observação direta de 

estruturas e processos, a obtenção de informações por meio de entrevistas 

com o Secretário de Saúde e outros gerentes locais, e o exame de documentos 

solicitados relacionados ao escopo, a tecnologia utilizada e o eventual alcance 

das finalidades do planejamento em saúde. 

 

Os procedimentos de auditoria empregados para este objetivo 

visaram levantar se a SMS de Macaé conta com: a) profissionais capacitados 

para atuar no planejamento em saúde do Município, em quantitativo suficiente; 

b) espaço físico e recursos informacionais, materiais e logísticos adequados 

para coordenar o desenvolvimento das ações de planejamento em seu âmbito; 

c) alocação de recursos orçamentários e financeiros para o custeio desta 

função gerencial; d) estrutura organizacional que contemple a função 

planejamento em saúde como atividade estruturante da gestão do SUS local.  

 

Quanto aos aspectos físicos e estruturais, os levantamentos 

efetuados permitiram constatar que a área de planejamento, embora não 

conste formalmente do organograma funcional da SMS de Macaé, ocupa status 

matricial de consultoria técnica, com proximidade à cúpula estratégica da 

organização. O quantitativo de pessoas que se dedicam à função é restrito à 1 

(uma ) consultora e 2 (dois) assessores, todos com formação e experiência na 

função. A dinâmica posta em prática em torno do processo de planejamento 

                                                                                                                                                                          
4
 Grupo de foco (Focus Grop) na definição de Vergara (2006), é um método de coleta de daos que 

consiste na realização de entrevistas em grupo, conduzidas por um moderador. 
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prevê coordenação, articulação e mobilização das unidades integrantes do 

sistema, sem depender de estruturação física excessiva, requerendo 

ambientes comuns a outras atividades, adequados a reuniões para integração, 

coletivização e acompanhamento dos mecanismos pactuados e instituídos. 

Nesse sentido, o setor não se ressente, conforme relatado, de expansão física 

para cumprir as atribuições e responsabilidades inerentes. 

 

O setor não acusa problemas na esfera da logística ou outros 

elementos de apoio para o exercício das funções. Porém, não foram 

desenvolvidos sistemas de informação corporativos para apoiar o trabalho, 

sendo este um problema que afeta toda a instituição. 

 

Deste modo, pode-se concluir que, no que tange à função 

planejamento, a SMS de Macaé dispõe de adequadas condições estruturais 

(organizacionais, humanas, materiais e tecnológicas) compatíveis com a 

relevância de tal função.  

 

Para completar as observações programadas com vistas a atender a 

outro enfoque propiciado pela questão de auditoria em tela se fará, no tópico 

seguinte deste relatório, a análise do conteúdo dos instrumentos de 

planejamento produzidos pelo SUS em discussão. 

 

 

4.2 - OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS DE 
MACAÉ 

 

As avaliações que serão relatadas a seguir se referem ao processo 

de elaboração dos instrumentos de gestão preconizados pelo PlanejaSUS5 

quais sejam: PMS, PAS e RAG, bem como à análise da qualidade destes 

instrumentos com vista ao cumprimento de suas finalidades. 

                                                           
5
 Os instrumentos de gestão do SUS são mecanismos utilizados nos processos de planejamento, execução 

e avaliação de desempenho do sistema público de saúde Brasileiro. 
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Além desses instrumentos básicos preconizados pelo PlanejaSUS, 

para completo entendimento do critério de avaliação empregado nesta 

auditoria, é indispensável acrescentar que uma gestão eficaz do SUS nos 

Municípios requer que estes disponham, adicionalmente, de um instrumento 

que formalize suas competências e responsabilidades em relação aos demais 

entes federativos, o Termo de Compromisso de Gestão (TCG), e outro que 

contratualize a cooperação regional entre os Municípios e o ERJ, a 

Programação Pactuada e Integrada em Saúde (PPI). 

 

Inicialmente, com o objetivo de se traçar uma expectativa em relação 

aos instrumentos de planejamento em saúde demandados pelo Município, 

buscou-se caracterizar a rede de serviços de saúde existente em Macaé.  

 

Nesse sentido, ficou esclarecido que o Sistema Municipal de Saúde 

dispõe das seguintes unidades em sua rede assistencial: 27 (vinte e sete) 

unidades de saúde da família; 11 (onze) unidades básicas de saúde tradicional; 

2 (dois) centros de especialidades médicas; 1 (um) centro de especialidades 

odontológica; 3 (três) centros de atenção psicossocial; 1 (um) núcleo de 

atenção à mulher; 1 (um) centro de referência do diabético; 1 (um) centro de 

referência do adolescente; 1 (uma) unidade de DST/AIDS; 1 (um) centro de 

reabilitação; 7 (sete) unidades de emergência; 1 (uma) unidade de pronto-

atendimento (UPA) em funcionamento e 1 (uma) em construção; 1 (um) 

hemocentro; 2 (dois) hospitais filantrópicos conveniados; 2 (dois) hospitais 

públicos, sendo 1 (um) de grande porte e 1 (um) de pequeno; 2 (duas)duas 

farmácias populares e 1 (uma) farmácia popular do Brasil.   

 

Pela avaliação da SMS, o dimensionamento da rede de saúde acima 

citada é suficiente para dar conta das necessidades da população, em relação 

à oferta de serviços básicos e de média complexidade; entretanto, em relação 

à alta complexidade, que envolve diagnósticos e tratamentos de alto custo, o 

SUS complementa com a compra de serviços privados, uma vez que a PPI 
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vigente não supre as demandas do Município neste grau de complexidade da 

atenção. 

 

4.2.1 – Plano Municipal de Saúde - PMS 

 

O Plano Municipal de Saúde de Macaé 2010/2013, requisitado por 

ofício, foi apresentado para a auditoria. Do seu exame, verifica-se que está 

constituído por dois grandes capítulos, sendo o primeiro destinado ao 

diagnóstico situacional e o outro, composto de objetivos, diretrizes e metas, 

está direcionado a sanear problemas levantados no diagnóstico.  

 

Nesta esteira, a análise de conteúdo realizada no PMS demonstra 

que este instrumento encontra-se coerente com a legislação em vigor (Portaria 

MS nº 3.332/06) em relação à sua estruturação, dispondo de um diagnóstico 

situacional com levantamento dos problemas prioritários e apresentando 

propostas com a intenção de equacioná-los ao longo dos 4 anos de sua 

vigência.  

 

Quanto à tempestividade, verificou-se que o PMS foi elaborado 

tempestivamente, tendo sido aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde na 

primeira quinzena de junho de 2010, conforme consta na Ata acostada à 

primeira página do próprio Plano. 

 

 

4.2.2 – Programação Anual de Saúde - PAS 

 

A Programação Anual de Saúde (PAS) para o exercício de 2010 

apresenta formato e conteúdo compatíveis com o esperado para este 

instrumento do SUS, ou seja, detalha ações a serem implementadas a cada 

ano, tendo por base as metas descritas no Plano de Saúde. 
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Assim, a PAS de Macaé para 2010 apresenta um quadro contendo 

as ações, metas, recursos orçamentários e área de responsabilidades para 

cada uma das ações definidas, deixando, contudo, de apontar indicadores de 

monitoramento de algumas dessas ações. 

 

Relativamente ao presente exercício, a PAS 2010 deveria ter sido 

elaborada em 2009, com base no PMS 2010/2013, entretanto tal fato não 

ocorreu. 

 

Destarte, de acordo com as análises produzidas relativamente aos 

dois instrumentos citados, em que pese ambos terem sido elaborados em 

conformidade com a legislação em vigor, não se evidencia uma correlação 

formal que integre o PMS ao PPA, nem a PAS à LOA, nesta ordem. 

 

 

4.2.3 – Relatório Anual de Gestão - RAG 

 

No tocante ao Relatório Anual de Gestão relativo ao exercício de 

2009, o exame de seu conteúdo permitiu constatar que este instrumento 

cumpre suas finalidades, ao realizar análise dos resultados alcançados. 

 

 

4.2.4 – PDR, PDI e PPI 

 

O Plano Diretor de Regionalização (PDR), embora elaborado pela 

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec), não apresentou, ainda, 

conseqüências práticas no Município de Macaé e na região, por dois motivos: 

não foi elaborado o seu complemento financeiro, representado pelo PDI (Plano 

Diretor de Investimento), não se dispondo, portanto, de recursos para 

implementar suas ações; e não foi implementada uma nova PPI na região, 

condizente com a realidade em termos de oferta vs. demanda. Com isso, as 

discussões, nesse sentido, no âmbito do CGR-Norte, pouco avançaram.   
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Nesta esteira, com a carência de recursos estaduais que devem ser 

aportados pelo PDI, o planejamento regional de saúde fica restrito, dificultando 

a interação entre os Municípios da região.  

 

 

4.2.5 – O CGR-Norte 

 

Para o Município de Macaé, a recente implantação do CGR-Norte, 

sob coordenação da Sesdec, não traz, ainda, benefícios que possam ser 

computados para a função planejamento em saúde.  

 

Nesta linha, não se observa melhoria do processo de gestão do SUS 

no Município, por meio de pactuações oriundas desse Colegiado. Isto é, ainda 

não são produzidas ações com o objetivo de aprimorar o planejamento regional 

dos Municípios da região norte, como iniciativa do CGR-Norte. Há, contudo, 

uma expectativa de que este Colegiado, ainda embrionário, possa contribuir 

com a gestão do SUS pela possibilidade de aproximar os Municípios da região. 

 

No fomento às atividades do CGR, três aspectos levantados nos 

procedimentos efetuados dão posição de destaque à participação do SUS de 

Macaé nesse Colegiado, quais sejam: 

 

 Em termos metodológicos, a formulação dos instrumentos de 

planejamento no SUS de Macaé mostrou avanços significativos 

em relação aos demais da região, podendo, nesse sentido, servir 

de benchmarking e liderar processos de capacitação e apoio; 

 

 O Plano Municipal de Saúde de Macaé foi estruturado com 

ênfase regional, demonstrando a posição de destaque deste 

Município na região em diversas ações, ao lado de Campos dos 

Goytacazes, não podendo ser desconsiderado o papel de ambos 
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na programação, regulação e participação complementar privada, 

contribuindo, dessa forma, para a inserção dos princípios 

basilares do SUS em nível regional; 

 

 O SUS de Macaé, a despeito de pactuações formalizadas, já é 

pólo de atração de demanda regional, conforme demonstrado 

para diversas ações abordadas no Plano. 

 

Ao finalizar este capítulo, vale mencionar a questão de adesão ao 

Pacto pela Saúde, pois os Municípios da região, sob coordenação do CGR-

Norte, avaliam a possibilidade de assinatura de seus respectivos TCGs no bojo 

de uma negociação conjunta com a Sesdec, posição esta que vai ao encontro 

da proposta do SUS de Macaé, que pretendia efetivar a citada adesão após 

solucionar problemas locais no setor de regulação e desenvolvimento de 

sistemas de informação. No entanto, conforme se verifica nos comentários do 

gestor a seguir, esta adesão já foi encaminhada pelo gestor e aprovada no 

CMS em 12.08.10.  

 

 

4.3 - COMENTÁRIOS DO GESTOR 

 

Com a finalidade de se obter os comentários pertinentes sobre as 

questões analisadas durante a Auditoria, a Matriz de Achados foi apresentada 

aos gestores e gerentes da SMS, com a participação da Sra. Luciene de Aguiar 

Dias – Consultora Técnica da SMS; Sr. Felipe Barroso Souza – 

Superintendente da Fundação Hospitalar e Sra. Elaine da Conceição Santana 

– Contadora do Fundo Municipal de Saúde. 

 

Após debate, os técnicos da SMS, apresentaram comentários 

integralmente favoráveis aos fatos apontados na Matriz de Achados e no Plano 

de Ação. 
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Vale registrar, ainda, o encaminhamento pelo gestor e a aprovação 

no Conselho Municipal de Saúde do Termo de Compromisso de Gestão – 

TCG, visando a assunção de responsabilidades da gestão plena do sistema 

municipal de saúde, o que fortaleceu as recomendações propostas na 

Conclusão deste Relatório Capítulo. 

 

Por fim, merece ser destacado que os participantes da reunião 

durante os debates de apresentação da Matriz de Achados e do Plano de 

Ação, se comprometeram a iniciar imediatamente ações voltadas para o 

aprimoramento dos instrumentos do PlanejaSUS.  

 

Vale destacar, ainda, A SMS vem adotando providências para dar 

cumprimento ao plano de ação com a proposta de capacitação permanente dos 

gerentes de unidades visando a instituir neste nível de gestão a cultura do 

planejamento, o que vem de encontro com as recomendações propostas, numa 

demonstração de colaboração com o aperfeiçoamento da gestão de recursos 

públicos do SUS, bem com na busca de novas oportunidades de melhoria da 

gestão. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

A inspeção realizada no Sistema Municipal de Saúde de Macaé, com 

objetivo de avaliar a função planejamento em saúde naquele Município, 

cumpriu integralmente a matriz de planejamento proposta.  

 

A equipe logrou alcançar informações que respondem à questão de 

auditoria formulada a partir do problema de auditoria proposto e, a partir daí, 

concluir sobre os níveis de eficiência e eficácia com que o Município de Macaé 

realiza o processo de planejamento das ações de saúde. 

 

De todo o exposto no presente Relatório, conclui-se que o Município 

de Macaé aplica a metodologia preconizada pelo PlanejaSUS na formulação 

dos instrumentos de planejamento. Ressalva deve ser feita quanto à 

intempestividade na formulação do Plano de Saúde e, em decorrência, dos 

fluxos que naturalmente sucedem a formulação daquele, quais sejam: a 

operacionalização das intenções expressas no Plano, através da Programação 

Anual de Saúde e a integração com os instrumentos do processo orçamentário. 

 

No tocante à compatibilidade entre os instrumentos do processo de 

planejamento em saúde e os instrumentos do processo orçamentário do 

Município, além de legalmente imponível aos gestores, afigura-se como um 

produto decorrente do planejamento em saúde, configurando-se em um 

indicador de desempenho que mensura a dimensão de qualidade da eficácia, 

abaixo demonstrado: 

 

 

nº ASPS
6
 na LOA compatíveis com as programadas na PAS 

/ nº ASPS programadas na PAS 
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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.  

 

Quando da efetivação do monitoramento, próxima etapa da presente 

auditoria operacional, 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. 

 

Efetuados os procedimentos anteriormente relatados, esta equipe de 

inspeção, no tópico 5.1, a seguir, expõe a matriz de achados da auditoria, 

onde, considerados os critérios de auditoria expostos no tópico 3.1 precedente, 

foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas ao problema e 

questão auditados – delineados, estes últimos, no tópico 3.2 deste relatório. 

 

Tais oportunidades de melhoria serão tratadas como PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS, que nortearão a proposta de encaminhamento ao Titular da 

SMS de Macaé, com o intuito de minimizar a futura ocorrência dos referidos 

problemas, bem como de combater as causas das deficiências verificadas. 

 

5.1 – MATRIZ DE ACHADOS 

 

Os Instrumentos de planejamento desenvolvidos pela SMS guardam a devida 

adequação legal e normativa no âmbito do SUS, quanto à formulação, implementação e 

gerenciamento dos mesmos? 

 

                                                                                                                                                                          
6
 Ações e serviços públicos de saúde. 
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Achado 
Situação  

encontrada 
Critério 

(s) 
Evidências Causas Efeitos 

Proposta 
de  

encaminha 
mento 

Benefícios  
esperados 

Instrumentos 
de 
planejamento 
da execução 
orçamentária 
da Função 
Saúde no 
Município 
(PPA e LOA) 
não são 
elaborados a 
partir dos 
instrumentos 
de gestão do 
SUS (PMS e 
PAS). 

▪ PAS para 
2010 
elaborada 
intempestiva 
mente; 
 
▪ A PAS 2010 
não 
apresenta o 
detalhamento 
de todas as 
suas ações 
que 
contemple 
metas anuais, 
identificação 
de 
indicadores e 
definição de 
recursos 
orçamentários 
necessários.  

▪ artigos 
15, X, e 36, 
caput e  
§§ 1º e 2º, 
todos da 
LF nº 
8.080/90; 
 
▪ arts. 2º e 
3º da 
Portaria 
MS nº 
3.332/06. 
 

▪ Resposta 
aos itens 02 e 
03 do Ofício  
nº 062/10 (fls. 
04/05); 
 
▪ Resultado 
proveniente 
da aplicação 
da técnica de 
grupo de foco 
(fls 04/10); 
 
▪ Análise de 
conteúdo dos 
instrumentos 
disponibilizad
os. 

▪ Nível de 
conhecimento 
insuficiente, 
por parte de 
gerentes de 
unidades e da 
SMS 
das suas 
respectivas 
responsabilidade
s em relação à 
função 
planejamento em 
saúde no âmbito 
do SUS. 

▪ Elaboração 
do PPA e da 
LOA 
desarticulado
s do processo 
de 
planejamento 
em saúde; 
 
▪Comprometi
mento do 
grau de 
eficiência e 
eficácia das 
Ações e 
Serviços 
Públicos de 
Saúde 
(ASPS) 
orçados; 
 
▪ Comprometi 
mento do 
atingimento 
de metas 
regionalment
e pactuadas. 

Responsável: 
Titular da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
▪ Promover 
ações de 
capacitação 
dos gerentes 
e 
responsáveis 
pelas 
unidades de 
saúde da 
SMS; 
 
▪ Elaborar 
cronograma 
para: 
 
(a) laboração 
do RAG 
2010, em 
tempo hábil 
para 
subsidiar a 
elaboração 
da PAS para 
2012; 
 
(b) elaborar 
PAS para 
2012 em 
tempo hábil 
para 
subsidiar a 
proposta 
orçamentária 
da saúde a 
viger naquele 
exercício; 
 
(c) 
cumprimento 
de todas as 
etapas 
previstas no 
PlanejaSUS 
visando à 
elaboração 
do PMS 
2014/2017, 
em tempo 
hábil para 
subsidiar a 
formulação 
de objetivos, 
diretrizes e 
metas para a 
Função 
Saúde a 

Incremento no 
número de 
ASPS 
programados 
na PAS, 
previamente 
ao 
encaminhame
nto, pelo 
Poder 
Executivo, do 
projeto da LOA 
para 
aprovação do 
Legislativo 
municipal; 
 
▪ Acrescentar 
eficiência e 
eficácia às 
ASPS 
orçadas; 
 
▪ PAS para 
2012 e 
seguintes  
elaboradas 
tempestiva 
mente, 
conforme 
Portaria MS 
nº 3.332/06 e 
LF nº 
8.080/90; 
 
▪ PMS 
2014/2017 
elaborado 
tempestiva 
mente, 
conforme 
Portaria MS 
nº 3.332/06 e 
LF nº 
8.080/90; 
 
▪ Gestão do 
SUS municipal 
eficiente e 
eficaz. 
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constarem do 
PPA 
2014/2017. 

 

 

 

5.2- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

Com base no exposto, se avaliou o Sistema de Planejamento do 

SUS do Município de Macaé, inserido na Região de Saúde Norte Fluminense. 

Assim, partindo das conclusões ora firmadas, esta equipe de inspeção, sugere 

à egrégia Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de 

outras providências julgadas convenientes pelo Plenário desta Casa, que esta 

se pronuncie por: 

I - COMUNICAÇÃO ao atual Titular da Secretaria Municipal de 

Saúde de Macaé, na forma legal, para que 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 retrocitado. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

1- promover ações de capacitação: 

 

(a) para os 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. 

 

1- Após a capacitação dos agentes públicos, elaborar cronograma que 

explicite os prazos para: 

 

(a) elaboração do RAG 2010, em tempo hábil para subsidiar a 

elaboração da PAS para 2012;  

 

(b) elaboração da PAS para 2012, em tempo hábil para 

subsidiar a proposta orçamentária da saúde a viger naquele 

exercício; 

 

(c) 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. 
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Cabe alertar, ao Titular da SMS, 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.  

 

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. 
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Tal aferição de compatibilidade/custo poderá se oportunizar quando 

aprovada a PAS 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 Nível de conhecimento insuficiente,  
por parte de gerentes (programas e 
Unidades de Saúde etc.) da SMS: 
(a) dos recursos necessários para a 
efetiva implantação do PlanejaSUS; 
(b) das suas respectivas 
responsabilidades em relação à 
função planejamento em saúde no 
âmbito do SUS; 
 

    

 

 

 
CAD, 16/09/2010 

 
 

 
 

 
 

ELY ALVES PINHEIRO  

Assessor – Analista Saúde 
Mat. 02/3588 

 
 
 
 

 

MARCO AURÉLIO ROCHA RABELLO SERGIO WILSON SEFER NOBREGA  

Assistente – Analista Saúde  Assessor – Analista Saúde 
Matr. 02/3592 Mat. 02/3589 
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Sr. Subsecretário-Adjunto da SSR, 

 

Encaminho a V. Sª o relatório de inspeção Operacional realizada no 

município de Macaé, conforme cronograma de inspeções aprovado pelo Exmo 

Sr. Presidente deste Tribunal, através do processo TCE-RJ nº.305.044-9/09. 

 

O trabalho desenvolvido objetivou verificar em que medida o 

município de Macaé exerce as ações de planejamento em saúde no âmbito do 

SUS fluminense. 

 

Após análise detalhada e apuração de diversos fatos, dos quais 

resultou o relatório que encontra-se às fls. (639 a 655), a equipe de inspeção 

sugere COMUNICAÇÃO, com a qual concordo integralmente. 

 

 
 
 

CAD, 16/09/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TONEYPSON DA SILVA ABREU 
Substituto Eventual do Coordenador-Geral 

Matrícula 02/003675 


