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RESUMO

THIELE, André Borges. Relatório Anual de Gestão: Um modelo para o
Planejamento em Saúde. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.

A importância social e econômica do setor de saúde pública no Brasil traz
responsabilidades aos gestores de manter planejamento na gestão e o relatório
anual de gestão é um instrumento fundamental na validação desse processo. Este
trabalho tem como tema analisar o modelo de relatório anual de gestão municipal
proposto pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Seus objetivos
específicos são descrever o modelo; verificar a percepção dos usuários quanto ao
modelo; verificar as dificuldades dos usuários quanto ao preenchimento das
planilhas; verificar a adequação do modelo aos sistemas de informação indicados. A
pesquisa é de caráter exploratória e descritiva e a abordagem é qualitativa. A coleta
de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, análise documental e
entrevistas semi-estruturadas. O trabalho apresenta e explica o modelo, a forma de
coleta dos dados e o formato de todas as planilhas do modelo: Introdução,
Identificação Municipal, Controle Social e Participação Popular, Indicadores do Pacto
pela Saúde, Demonstrativo de Execução das Ações Anuais do Plano Municipal de
Saúde,

Demonstrativo

Orçamentário,

Transferência

Fundo

a

Fundo,

Recomendações, Instruções de Envio e Instruções de Elaboração. Foram
identificadas dificuldade de elaboração relacionadas a fatores internos e externos
das secretarias municipais de saúde e técnicos relacionados a planejamento e
informática. Considerou-se os dados indicados adequados, porém o tempo
desperdiçado na transferência desses dados para a planilha foi considerado um
problema. No último, percebeu-se que a preferência pela utilização do modelo foi de
100% entre os municípios pesquisados e quase total no Estado. Por fim, percebe-se
que o modelo depende de outros fatores para que todo seu potencial seja utilizado.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Saúde Pública; Relatório de Gestão.

ABSTRACT

The social and economic relevance of the public health sector in Brazil brings
responsibilities to its administrators and the annual management report is a important
instrument to validate this process. This research has the objective to analyze the
model of the annual management report proposed by the Health State Secretary of
Santa Catarina. The specific objectives are describe the model; verify the users
perceptions about the model; verify user difficulties while filling the model; verify if the
indicated information systems are adequate to the model. The research has
exploring and describing character and can be qualified as a qualitative analysis. The
data was collected trough documental research and semi-structured interviews with
users from municipal health secretaries in the state. It was explained the solicited
data, format and objectives of the entire model plans: Introduction, Municipal
Identification, Social Control and Popular Participation, Health Pact Indicators,
Annual Actions Execution from the Municipal Health Plan, Budget Demonstrative,
Fund

to

Fund

Transference,

Recommendations,

Sending

Instructions

and

Elaboration Instructions. In the second, it was identified difficulties related to internal
and external factors, computer and planning techniques difficulties. In the third, it was
considered that the indicated data to collect was appropriated, although it was spend
too much time to transfer these to the model. In the last, it was identified that 100% of
the researched health secretaries were using the model. In conclusion, it can be said
that the model depends on other factors to be used on all its potential.
KEY-WORDS: Planning; Public Health; Annual Management Report.
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1 INTRODUÇÃO

O setor de saúde no Brasil gera mais de 3,9 milhões de postos de trabalho,
representa cerca de 8% do Produto Interno Bruto do país e os recursos do governo
representam 38,8% (R$66,6 bilhões) desse total.

Isso dá ao Sistema Único de

Saúde (SUS) a posição de maior contribuinte do setor de saúde e demonstra sua
importância econômica (IBGE, 2005). Além disso, o SUS se diferencia de muitos
sistemas de saúde do mundo por atender qualquer indivíduo que necessitar do
serviço gratuitamente. É importante ainda destacar sua importância em áreas
complexas da saúde, que nem mesmo planos privados oferecem no Brasil, como
transplantes e o tratamento de AIDS.
Por outro lado, neste momento de crise econômica, essa importância tornase ainda maior, a partir do momento em que as empresas afetadas por essa crise
demitem funcionários e cortam benefícios, mais brasileiros necessitam dos serviços
de saúde oferecidos pelo SUS, esse aumento da procura torna ainda maior a
responsabilidade dos gestores públicos de saúde. Além disso, com a redução da
arrecadação de impostos de acordo com a Emenda Constitucional n° 29 de 2000
diminuem também os gastos públicos em saúde, que tem seu limite determinado
pelo crescimento do PIB na esfera federal e por uma porcentagem de arrecadação
nos estados e municípios (BRASIL, 2000).
Apesar do SUS já ter alcançado muito progresso desde o seu surgimento na
Constituição Federal da República de 1988, ainda existem muitas dificuldades e
desafios no desenvolvimento desse sistema. Deste modo, para dar continuidade a
esta evolução e enfrentar a crise é imprescindível que haja um esforço planejado na
execução dos serviços de saúde pública no Brasil. Há algumas décadas, a
economia instável apagou da cultura brasileira o hábito de planejar, que não deveria
ter sido esquecido pelos profissionais da saúde.
A partir desta realidade, que também afetou o SUS, foram criadas algumas
leis que tornaram a criação de planos e relatórios de gestão obrigatórios nas esferas
de gestão federal, municipal e estadual. Entre essas está a Lei Federal n° 8.142 de
1990 que determina como requisito para receber recursos federais a criação do
Plano de Saúde e do Relatório de Gestão (BRASIL, 1990b).
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Para auxiliar esse processo de planejamento, os municípios e estados estão
sendo apoiados pelo Ministério da Saúde (MS) a integrar-se ao Sistema de
Planejamento do SUS (PlanejaSUS) que é definido por como “a atuação contínua,
articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de
gestão do SUS” (BRASIL, 2009, p. 21). Entre as propostas deste sistema está o
apoio na construção de três instrumentos de planejamento: o Plano de Saúde (PS),
a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG).
O Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde são os guias do
planejamento no longo e curto prazo das atividades dos gestores de saúde. Por
outro lado, pode-se perceber que somente a elaboração desses documentos não
consiste em um fator de mudança, pois é também necessário realizar no final de
cada período uma comparação entre o que foi planejado e o que foi executado ao
longo desse período. O Relatório Anual de Gestão integra-se a esse ciclo
apresentando os resultados alcançados, os recursos financeiros utilizados, bem
como uma análise acerca da gestão e das mudanças relativas aos outros
instrumentos para o próximo período. O uso desses três instrumentos de gestão
permite que a organização aprenda com seus erros e aprimore seus processos de
planejamento continuamente.
Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina
(SES/SC) se integra ao PlanejaSUS elaborando os seus próprios instrumentos de
gestão, mas principalmente, como um facilitador das atividades ligadas ao
planejamento de cada município.
Esta responsabilidade do Estado trouxe a implantação de diferentes formas
de auxílio, como: capacitações na área do planejamento para técnicos das regionais
e dos municípios, videoconferências para sanar dúvidas referentes a elaboração dos
instrumentos de gestão, diversas publicações de apoio e também a criação de
modelos para os municípios, sendo este último a parte que será abordada pela
pesquisa em questão.
Em 2004 foi criado o primeiro modelo de RAG para os municípios pela
SES/SC, que foi sendo altera mas mantendo a seguinte estrutura: identificação
municipal, recursos humanos, educação e sistemas de informações, controle social,
referência, estratégia de saúde e atenção, epidemiologia, indicadores do pacto pela
saúde e análise das metas do Plano Municipal de Saúde. Já em 2008, a partir do
modelo anterior foi criada uma nova versão, objeto desta pesquisa, onde buscou-se
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adequar as novas exigências feitas pelo MS através da Portaria nº 3.176, de 2008,
bem como adaptar partes já existentes e retirar partes consideradas desnecessárias
no modelo antigo (BRASIL, 2008b).
Apesar de o modelo ter sido elaborado com apoio de diversos especialistas
da área de planejamento do estado e municípios, percebeu-se também a
importância de obter-se feedback dos próprios usuários do modelo, ou seja, os
responsáveis pela elaboração nos municípios. Assim, foi identificada uma fonte de
idéias importante para o aprimoramento RAG dos municípios de Santa Catarina, que
tem importância significativa na gestão em saúde desse estado. Tendo eficiência
definida por Ferreira (2001) como utilizar o recurso disponível, ou seja o modelo, da
melhor maneira possível, pelos municípios, foi delineado o seguinte problema de
pesquisa:
Qual a eficiência do modelo de Relatório Anual de Gestão 2008 da
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para os seus municípios?
1.1 Objetivos da pesquisa

Uma pesquisa não pode ser iniciada sem a definição dos objetivos. Essa
etapa auxilia o pesquisador a definir os resultados a serem atingidos e evita que
resultados inúteis sejam alcançados. Os objetivos devem ser elaborados para
responder o problema da pesquisa. A seguir, são apresentados o objetivo geral e os
objetivos específicos, os quais este trabalho pretende atingir.

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar o modelo de Relatório Anual de Gestão da Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina as secretarias municipais de saúde referente ao ano de
2008.

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Descrever o modelo de Relatório Anual de Gestão Municipal 2008;
c) Identificar as dificuldades dos usuários quanto ao preenchimento das
planilhas do modelo;
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d) Verificar a adequação do modelo quanto as fontes de informação
indicadas;
b) Verificar a percepção dos usuários quanto a utilização ou não do modelo.
1.2 Justificativa

A justificativa de um estudo deve apresentar aspectos que explicitem a
contribuição do mesmo em três principais critérios: originalidade, importância e
viabilidade. Segundo Castro (1978), esses três critérios devem ser satisfeitos
simultaneamente. A seguir, o presente estudo é pontuado em relação a cada um dos
critérios mencionados.
A originalidade de um tema – e de uma pesquisa – advém de seu ineditismo
e singularidade. O presente tema é original no que tange à sua singularidade no
contexto apresentado, uma vez que se trata de uma análise qualitativa do Modelo de
Relatório Anual de Gestão 2008 aos municípios de Santa Catarina. Essa
especificidade por si só já é original, pois não há conhecimento de pesquisas
semelhantes nesse dado contexto.
Com relação à importância, um tema é assim considerado – importante –
“quando está ligado a uma questão crucial que afeta um segmento substancial da
sociedade ou [...] está ligado a uma questão teórica que merece atenção na
literatura especializada" (CASTRO, 1978, p. 56). Cabe lembrar também, que o
critério de importância do tema é em certo ponto subjetivo e está diretamente
associado aos valores daqueles que o julgam (CASTRO, 1978). Neste sentido,
verifica-se em um breve levantamento bibliográfico, o grande número de estudos
gerais a respeito de pesquisas sobre planejamento e avaliação da gestão da saúde.
Assim, este estudo é importante para o acadêmico que o realiza, desenvolvendo e
aprofundando os conhecimentos de planejamento em saúde pública como uma área
da administração, bem como para os envolvidos na criação e elaboração desse
relatório exigido por lei, ou seja, Estado e Municípios que auxiliam na melhoria desse
processo de controle do planejamento das secretarias de saúde.
Em relação ao critério viabilidade, esta pode ser confirmada ao se
especificar questões como os "prazos, os recursos financeiros disponíveis, a
competência do futuro autor, a disponibilidade de informações, o estado da
teorização a respeito" (CASTRO, 1978, p. 57). Assim, na escolha desse tema, o
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autor considera que, através da adoção de uma metodologia de pesquisa bastante
criteriosa, o problema levantado pode ser eficazmente resolvido, bem como pode
levar

a

uma

conclusão cientificamente válida, utilizando-se

dos

recursos

informativos, financeiros e temporais disponíveis e, também, fazendo-se uso das
competências do autor – existentes e a serem adquiridas.
Há ainda outros propósitos bem claros para o aluno-pesquisador, que
corroboram a validade deste estudo, a saber: consolidação de conhecimentos
desenvolvidos na área de planejamento em saúde pública e a possibilidade de trazer
conhecimentos novos, bem como a importância pessoal do tema para o mesmo, a
qual é pautada na organização em que trabalha atualmente.
1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho apresenta uma análise qualitativa do Modelo de Relatório
Anual de Gestão 2008 criado para municípios de Santa Catarina. Para expor o tema,
o estudo está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata das
considerações teóricas a respeito do tema. O segundo trata das questões
metodológicas que foram utilizadas para a elaboração deste estudo. No terceiro
capítulo os objetivos específicos são respondidos através da análise dos dados
coletados. Por fim, são apresentadas as conclusões obtidas com esta pesquisa.
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2 METODOLOGIA

Delineados os objetivos a serem alcançados, apresentada a justificativa do
trabalho faz-se necessária a definição dos procedimentos específicos para a coleta e
análise dos dados obtidos. Para Ruiz (1988), o método é formado por um conjunto
de etapas e processos realizados ordenadamente na busca dos fatos ou na procura
da verdade e, ainda, possibilita segurança e economia a pesquisa.
A pesquisa é do tipo exploratório e descritivo, no qual se buscou constatar a
eficiência do modelo de Relatório Anual de Gestão (RAG) da Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina (SES/SC). Para Gil (1999) o caráter exploratório devese a busca pelo aprimoramento de idéias ou descoberta de intuições acerca da
familiarização do problema. Já o caráter descritivo é justificado em pesquisas que
buscam descrever as características de um fenômeno e estabelecer relação entre as
variáveis.
Primeiramente, se fez necessária a revisão literária, que forneceu subsídios
científicos para o desenvolvimento do trabalho. Esta foi realizada através de
consultas a livros, revistas, portais eletrônicos, artigos, leis, deliberações e portarias
acerca do assunto. Depois, almejou-se nesse trabalho descrever o modelo de RAG
através do próprio documento disponibilizado pela SES/SC e a percepção e
dificuldade dos usuários por meio de informações dos envolvidos na elaboração
desse relatório nos municípios. A partir dessas informações, buscou-se o
aprimoramento das idéias em relação a esse modelo.
Quanto à abordagem, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa
qualitativa. Godoy (1995) afirma que esse tipo de estudo parte da obtenção de
dados sobre pessoas e processos a partir do contato direto do pesquisador com a
situação a ser compreendida, buscando entender os fenômenos pela significação
dos participantes sobre a situação de estudo.
Os dados foram coletados através de um banco de dados criado pela
Gerência de Planejamento do SUS da SES/SC. Esse banco de dados foi criado
através de uma pesquisa de opinião por meio de telefone e e-mail com participantes
da elaboração do RAG de algumas secretarias municipais de saúde do estado que
entregaram o relatório dentro do prazo determinado. A amostra analisada é
composta

por

quatro

secretarias

municipais

de

saúde

selecionadas

intencionalmente. A pesquisa é do tipo ex-post-facto, que significa um estudo feito
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após a ocorrência do fenômeno, não existindo, desta maneira, controle sobre suas
variáveis (ZANELLA, 2007).
Conforme já mencionado a coleta de dados secundários, foi realizada por
meio de estudos de documentos do Ministério da Saúde, como portarias e livros,
bem como legislação vigente do tema.
Por fim, o método escolhido para análise dos dados coletados foi de conteúdo
que, segundo Richardson et al (2007) tem como objetivo compreender um discurso
e extrair os principais momentos. O trabalho possui primeiramente uma descrição do
modelo, em seguida houve a exploração do material coletado para que realização da
interpretação e correlação entre esse e a base teórica. Por fim, após a análise e
confronto de informações, uma conclusão foi delineada.
2.1 Limitações

A limitação do trabalho baseia-se na dificuldade de entrevistar todos os
usuários do modelo no estado de Santa Catarina, o qual possui 293 municípios. O
prazo de entrega para o RAG no ano de 2008 foi determinado para o dia 31 de maio
de 2009 pela Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008, do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2008b). No entanto, muitos municípios não cumprem esse prazo ou até
mesmo não o elaboram, assim o número de entrevistados ficou reduzida a amostra
detalhada na metodologia desta pesquisa.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentadas as principais considerações teóricas sobre
o estudo, para que se consolide como base e fundamentação dos argumentos
expostos no alcance dos objetivos propostos.
Portanto, para que se possa fundamentar o presente trabalho, são
apresentados como revisão da literatura, conceitos importantes de Planejamento,
Sistema Único de Saúde e Informações em Saúde.
3.1 Planejamento

As organizações adquirem recursos para produzir bens, ou seja, produtos ou
serviços, com o objetivo de resolver problemas de seus clientes e dos próprios
empresários. Para definir o desempenho dessas organizações, são usadas as
seguintes palavras: a eficácia e a eficiência. A primeira é utilizada para indicar se a
organização cumpre seus objetivos e a segunda indica se os recursos estão sendo
utilizados produtivamente (Maximiano, 2004).
Em outras palavras, Drucker, 1964 apud Stoner e Freeman (1999) afirma
que eficiência é “fazer as coisas certas” e eficácia é “fazer a coisa certa”. Uma
empresa eficiente é aquela capaz de obter produtos ou resultados a mesma altura
dos insumos utilizados para alcançá-los e uma empresa eficaz é aquela que
consegue selecionar seus objetivos adequadamente. Assim, mesmo a empresa
sendo bastante eficiente não conseguiria substituir a falta de eficácia.
Para Ferreira (2001) a eficiência é utilizar os recursos disponíveis do melhor
modo possível, buscando evitar desperdícios e eficiência é atingir os melhores
resultados possíveis através das ações estabelecidas.
Dessa maneira, é possível perceber que para considerar uma organização
eficiente e eficaz requer bastante trabalho. E o primeiro passo para atingir um bom
resultado é o planejamento, ou seja, administrar o futuro de uma organização, que
envolve escolher quais decisões tomar para atingir determinados objetivos ou
resultados da melhor forma possível. Desta maneira, é fundamental avaliar as
alternativas existentes para realizá-lo e selecionar um curso específico de ação
(Maximiano, 2004).
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Chorny (1998, p. 6) explica que “planejar consiste, basicamente, em decidir
com antecedência o que será feito para mudar condições insatisfatórias no presente
ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro”.
Destacando a importância do planejamento Stoner e Freeman (1999)
afirmam que sem planejamento os administradores não conseguem organizar as
pessoas e os recursos, liderar com confiança ou esperar que os liderados o sigam.

3.1.1 O processo de planejamento

Stoner e Freeman (1999) relatam sobre a existência de um processo formal
de planejamento, o exemplo desses autores é baseado em um tipo de planejamento
estratégico, porém eles afirmam que este pode ser facilmente aplicado a qualquer
tipo de planejamento organizacional ou individual. A seguir, são relacionadas as
principais etapas deste processo:
a) formulação de objetivos;
b) identificação das metas e estratégias atuais;
c) análise ambiental;
d) análise de recursos;
e) identificação de oportunidades estratégicas e ameaças;
f) determinação do grau de mudança estratégica necessária;
g) tomada de decisão estratégica;
h) implementação da estratégia;
i) medida e controle do progresso.
Megginson et al (1998) afirma que as duas últimas etapas não são
exatamente do planejamento, mas explica que por ser uma função fundamental da
administração acaba estabelecendo as bases para as outras funções, tornando
assim essencial sua ligação com essas.
Já Bateman e Snell (1998) comparam o processo formal de planejamento ao
processo de decisão. Esta relação pode ser mais bem visualizada na figura 1:
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Identificação e diagnóstico do
problema

Análise Situacional

Geração de soluções
alternativas

Metas e planos alternativos

Avaliação das alternativas

Avaliação de metas e planos

Escolha

Seleção de metas e planos

Implementação

Implementação

Avaliação

Monitoramento e Controle

Figura 1: Os estágios da tomada de decisão e passos do planejamento formal
Fonte: Bateman e Snell (1998)

Assim como no processo de decisão o processo de planejamento inicia-se
pela coleta de informações, tanto na análise situacional quanto na identificação do
problema. Depois na geração e seleção das alternativas ou planos e a respectiva
avaliação e após a escolha, deve-se realizar a implementação e o controle do que
foi planejado.
De uma forma mais simples, Maximiano (2004) explica que o processo de
planejamento é formado por três etapas: dados de entrada, processo de
planejamento e elaboração de planos. Na primeira são coletadas informações
essenciais para mostrar a realidade da empresa, onde são consideradas ameaças,
oportunidades e necessidades. No processo de planejamento em si as informações
coletadas na primeira parte são transformadas em decisões de como lidar com os
aspectos identificados. E por último, são criados os planos no qual são definidos
objetivos, formas de financiamento e os meios de controle do que foi planejado.
A partir dessas colocações, serão explicadas a seguir de uma forma mais
profunda as etapas principais, encontradas na maioria dos autores, como a análise
situacional, a formulação de objetivos, a implementação e o controle do processo de
planejamento.
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3.1.1.1 Análise Situacional

Esta etapa inicial do planejamento é definida por Bateman e Snell (1998)
como o momento no qual os profissionais colhem, interpretam e sintetizam todas
informações necessárias para o planejamento em foco. Esta análise deve abranger
aspectos relevantes de eventos passados, a realidade atual e até prever condições
possíveis no futuro.
Para Stoner e Freeman (1999) deve-se analisar o ambiente, os recursos, as
oportunidades e as ameaças. Na análise ambiental o propósito é identificar as
influências que os atores dos ambientes econômico, tecnológico, sócio-cultural e
político-legal ligados ao plano podem exercer junto as pretensões da organização.
Deste modo, torna-se mais fácil para a empresa entender quais desafios irá
enfrentar na conjuntura atual.
É possível perceber que para os três autores a análise da situação é
extremamente importante para o gestor perceber a realidade na qual seu
planejamento está envolvido. Em vista disso, essa etapa deve ser elaborada com o
envolvimento de todos setores de dentro e fora da organização que possam
contribuir para a criação de uma visão completa da mesma. Nesse primeiro passo, a
empresa deve valer-se da premissa de que a qualidade das informações deve
sobrepor-se a rapidez no processo de levantamento das mesmas.
3.1.1.2 Formulação de Objetivos

A segunda etapa do planejamento refere-se ao estabelecimento de
objetivos, que busca apontar aonde a organização quer estar no futuro. Maximiano
(2004, p. 145) define objetivos como “os resultados desejados, que orientam o
intelecto e a ação”. Esses devem ser escolhidos pelas organizações através da
definição dos fins, propósitos, intenções ou estados futuros que essas desejam
alcançar.
Maximiano (2004) aponta que os objetivos podem desdobrar-se em outros, a
partir de um ponto de partida surgem diversos outros objetivos que levam a um
objetivo final, tudo isso está intimamente ligado ao planejamento.
De certa forma, Stoner e Freeman (1999) distingue esses em objetivos
estratégicos e metas operacionais. O primeiro trata-se de uma forma mais ampla de
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definir aonde a empresa quer chegar. Já o segundo, é caracterizado como um
objetivo de curto prazo, com realizações específicas e mensuráveis, mais utilizado
na parte operacional da organização.
Megginson et al (1998) acrescenta que esses objetivos podem estar
relacionados a questões de desempenho como lucratividade, porção de mercado,
recrutamento de pessoal ou até mesmo datas finais de projetos. Portanto, ressaltase que a possibilidade de criação de objetivos é grande e que estes podem ser
bastante diferentes de acordo com cada organização.
De acordo com Bateman e Snell (1998) é importante também que o gestor
avalie os objetivos selecionados, deve-se relacionar as vantagens, desvantagens e
efeitos potenciais de cada um e após está reflexão priorizar os mais importantes e
até mesmo eliminar os considerados incoerentes.
Stoner e Freeman (1999) concordam que no processo de planejamento é
necessário criar objetivos específicos e mensuráveis com prazos finais reais e
possíveis de serem alcançados. Os autores destacam também a importância dos
objetivos, que inserem um senso de direção, foca os esforços, indicam por onde os
planos e decisões devem seguir e ajudam a mensurar o progresso.
Para a maioria dos planejadores a questão de saber onde se quer chegar
parece óbvia. Porém, as organizações devem estar cientes que esta não é a
realidade de todos envolvidos no processo. Assim, muitas vezes é necessário
realizar uma orientação prévia sobre como delinear os objetivos, metas ou ações
necessárias para o progresso da organização.

3.1.1.3 Implementação

Esta parte, como já mencionado anteriormente, não representa uma função
somente do planejamento, mas da administração da empresa como um todo. Stoner
e Freeman (1999) ressaltam que a partir do momento em que a estratégia for
escolhida deve ser implementada ou inserida nas operações da organização. Os
autores ainda ressaltam a importância desta implementação iniciar-se a partir de um
documento formal que pode ser um plano.
Para ocorrer uma implementação adequada não bastam apenas as
informações fornecidas no processo de planejamento, Megginson et al (1998)
destaca que é fundamental a existência de recursos humanos, materiais e

24

financeiros suficientes para que ocorra tal execução. Ainda assim, o mesmo destaca
que para colocar o planejamento em ação é fundamental alguém capaz de liderar e
motivar os envolvidos.
Megginson et al (1998) ainda afirma que em empresas muito grandes devese tomar cuidados especiais quanto a sobreposição de planos ou até conflito entre
esses. Para evitar tais empecilhos, a criação de um setor central responsável pela
coordenação geral dos planos é essencial.
Bateman e Snell (1998) acrescentam que esta etapa torna-se mais eficaz e
eficiente quando os administrados e funcionários participam dos passos anteriores,
tornando assim os envolvidos mais informados, compromissados e motivados a
cumprir os objetivos estabelecidos. Mais além, ressalta-se também que o emprego
de programas de incentivos financeiros são uma grande maneira de incentivar uma
implementação bem sucedida.

3.1.1.4 Controle e Monitoramento

Assim como na etapa anterior, esta é também fundamental em qualquer
processo administrativo. Maximiano (2004) define os meios de controle como
informações utilizadas para avaliação do grau de cumprimento dos objetivos já
estabelecidos e da adequação dos cursos de ação escolhidos.
Mais além, Bateman e Snell (1998, p. 430) definem o controle como
“qualquer processo que orienta as atividades dos indivíduos na direção da
realização das metas organizacionais”. Este considera que sem o controle para
indicar as atividades corretas a ser desempenhadas pelos indivíduos pode ocasionar
inconscientemente ações capazes de prejudicar a organização.
Le Breton (1961) afirma que o planejador deve utilizar controles formais ou
até

mesmo

auditorias,

principalmente

em situações

nas

quais

variações

significativas não podem ser facilmente identificadas. Além disso, o autor ainda
ressalta que é necessário gastar um tempo considerável, esforço e capital para a
criação de um sistema de feedback rápido e preciso que demonstre os resultados
dos planos atuais.
Para Stoner e Freeman (1999) os controladores da empresa devem criar um
sistema capaz de responder se as estratégias estão sendo implementadas conforme
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planejado e se está atingindo os resultados pretendidos. Somente dessa maneira
será possível verificar o progresso do plano.
Apesar de o controle ser muitas vezes ignorado é fundamental no processo
formal de planejamento que é considerado contínuo e repetitivo. Dessa maneira,
formalizar o controle facilita o monitoramento do desempenho das unidades de
trabalho de acordo com os objetivos determinados no início do processo. Sendo
assim, é importante também se preocupar com a necessidade de realização de
ajustes ou ações corretivas que podem ser ocasionados por planos mal formulados
ou situações que mudaram (BATEMAN E SNELL, 1998).
3.2 Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) revolucionou a realidade brasileira
principalmente pelo fato de que, antes da Constituição Federal de 1988, a saúde não
era um direito de todos os brasileiros. Naquela época, recebiam atendimento de
saúde apenas quem possuía carteira de trabalho assinada e pagava a Previdência
Social. A maior parte da população dependia de hospitais universitários ou alguns
governos estaduais e municipais que davam atendimento gratuito, caso contrário
deveriam recorrer aos setor privado. Desta maneira, grande parte da população era
ignorada pela política pública de saúde. A partir da década de 60, houve um grande
movimento dos profissionais de saúde para alterar essa situação precária. Mais
além, após muita discussão e diversas conferências foi realizada a 8ª Conferência
Nacional de Saúde em 1986, onde surge o Projeto da Reforma Sanitária Brasileira
que buscava a implantação do SUS, sendo legalizado em 1988 na Constituição
Federal que transformou a saúde em direito de todos (SANTA CATARINA, 2002).
Contudo, Abrahão (2006) lembra que a aprovação do SUS na constituição
não esgotou a importância do movimento da reforma sanitária, ainda existe muito
para fazer e conquistar. Olhando as políticas públicas, considera-se ainda que a
saúde foi a única que evoluiu, e ainda ressalta que estamos em um ponto onde o
envolvimento de diversos setores da sociedade é essencial para atingir um nível de
qualidade de vida satisfatório.
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Esse sistema de saúde, tão importante para o país, é descrito pelo CONASS
(2007a, p. 33) como o:
“conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. Está
organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o
território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS
não é, porém, uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos
básicos de cidadania. Insere-se no contexto das políticas públicas de
seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a
Assistência Social”.

A direção única em cada esfera de gestão é melhor explicada na Lei nº
8.080/90, cujo o 9º artigo cita os órgãos gestores do SUS (BRASIL, 1990a):
I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II – no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente; e
III – no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou
órgão equivalente.

Dessa maneira, os gestores do SUS são os responsáveis de cada uma das
esferas de governo designados para exercer as funções do Executivo na saúde.
Sendo o Ministro da Saúde, no âmbito federal, o Secretário de Estado da Saúde, no
âmbito estadual, e o Secretário Municipal de Saúde, no âmbito municipal (CONASS,
2007a).
O SUS possui três princípios doutrinários mencionados na Constituição
Federal de 1988 no artigo nº 198: Universalidade; Equidade; Integralidade. No
primeiro princípio doutrinário citado entende-se que o acesso aos serviços de saúde
deve ser garantido a todas as pessoas, independente de diferenças de sexo, raça,
classe social, ocupação, etc. No segundo, pretende-se que o SUS busque sanar as
desigualdades e atender melhor as necessidades da população, sempre de acordo
com as peculiaridades de cada região. E por último, o princípio da integralidade
significa atender a pessoa como um todo e não apenas algumas necessidades
(BRASIL, 1988).
O mesmo artigo da Constituição Federal de 1988 menciona também os
princípios

organizativos

desse

Sistema:

regionalização

e

hierarquização;

descentralização; e participação popular. O primeiro pode-se ser explicado pela
organização dos serviços em regiões com níveis ascendentes de complexidade e
organizações. O segundo enfatiza a descentralização político-administrativa dos
serviços aos municípios. A participação popular caracteriza-se pela busca da
participação de todos os usuários, dirigentes, prestadores de serviços, trabalhadores
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para que haja controle social, através dos conselhos de saúde na gestão desse
sistema (BRASIL, 1988).
Neste sistema tão grande e complexo se integra o Financiamento do SUS, o
Pacto pela Saúde, o Controle Social e o Sistema de Planejamento do SUS que
serão mais bem explicados nos próximos tópicos.

3.2.1 Financiamento do SUS

O Sistema Único de Saúde deve ser financiado de forma compartilhada
entre as esferas de gestão. No caso da União são utilizados recursos próprios e de
outras fontes de financiamento suplementares contemplados pelo Orçamento da
Seguridade Social. Entre as formas de repasse utilizadas estão as transferências
legais, a remuneração por serviços produzidos, os convênios, os contratos de
repasses e outros instrumentos similares (SANTA CATARINA, 2008).
Para o SUS foi importante financeiramente à aprovação da Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que definiu como deveria ser
compartilhado o financiamento. Assim, a emenda assegurou da seguinte forma os
recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde
(BRASIL, 2000):
a) União: os recursos são corrigidos de acordo com o montante anterior
mais a variação nominal do Produto Interno Bruto do país;
b) Estados: 12% da receita de impostos e transferências constitucionais e
legais;
c) Municípios: 15% da receita de impostos e transferências constitucionais e
legais.
Os Estados e Municípios que não cumprirem tal determinação podem sofrer
corte de repasses por parte do governo federal. Por isso, foi dado um período de
quatro anos para adequação dessas alterações (BRASIL, 2000).
Nos próximos itens serão explicados aspectos relevantes sobre a
Transferência Fundo a Fundo e o Orçamento Público.
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3.2.1.1 Fundo de Saúde

De acordo com a Lei nº 8.080/90, em seu Art. 33, os recursos financeiros do
SUS serão depositados em conta especial e fiscalizado pelo respectivo Conselho de
Saúde, independente da esfera de gestão. Esses são os fundos de saúde que
devem ser geridos de forma conjunta pela sociedade e órgãos públicos (BRASIL,
1990a).
No sistema de saúde nacional, especificamente, só é utilizada uma forma de
transferência legal: a transferência fundo a fundo, que é regulamentada pela Lei nº
8.142, de 19 de fevereiro de 1990 e pelo Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994.
Dessa maneira o Governo Federal repassa recursos aos Estados, Distrito Federal e
Municípios. Essas operações são realizadas através do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) e do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) para os Fundos Estaduais
e Municipais. No repasse são observados aspectos como as condições de gestão, a
qualificação e a certificação aos programas e incentivos do MS e os tetos
financeiros. Por meio desses recursos são realizados os pagamentos aos
prestadores de serviços e beneficiários cadastrados, investimentos na rede de
saúde, cobertura ambulatorial e hospitalar, e as demais ações de saúde (SANTA
CATARINA, 2008).
A partir da publicação da Portaria do Gabinete do MS nº 204, de 29 de
Janeiro de 2007, esses repasses passaram a ser divididos em cinco blocos de
financiamento decompostos de acordo com seus componentes e especificidade de
ações, entre esses estão a atenção básica, atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e gestão do
sistema. Nessa portaria foi instituído também que para cada bloco fosse criada uma
conta única e específica. O principal objetivo dessa portaria é obrigar os gestores a
distribuir os recursos financeiros de maneira correta, ou seja, no bloco ao qual o
recurso pertence (BRASIL, 2007).
No quadro 1, estão indicadas as principais ações compreendidas por cada
bloco de financiamento:
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BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável
I - Saúde da Família
II - Agentes Comunitários de Saúde
III - Saúde Bucal
IV - Compensação de Especificidades Regionais
V - Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas
VI - Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário
VII - Incentivo para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a
lei, em regime de internação e internação provisória
VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico.
BLOCO DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar – MAC;
I - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO;
II - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU;
III - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador;
IV - Adesão a Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno
Porte e dos Hospitais Filantrópicos;
V - Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária
em Saúde – FIDEPS;
VI - Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena – IAPI;
VII - Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS;
VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo.
Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.
I - Procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta
Complexidade – CNRAC;
II - Transplantes e procedimentos vinculados;
III - Ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e implementadas
com prazo pré-definido; e
IV - Novos procedimentos, não relacionados aos constantes da tabela vigente ou
que não possuam parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento,
por um período de seis meses, com vistas a permitir a formação de série histórica,
necessária à sua agregação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC.
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
Refere-se aos recursos federais destinados às ações de Vigilância, Prevenção e
Controle de doenças, composto pelo atual Teto Financeiro de Vigilância em Saúde
– TFVS e também pelos seguintes incentivos:
I - Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;
II - Laboratórios de Saúde Pública;
III - Atividade de Promoção à Saúde;
IV - Registro de Câncer de Base Populacional;
V - Serviço de Verificação de Óbito;
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VI - Campanhas de Vacinação;
VII - Monitoramento de Resistência a Inseticidas para o Aedes aegypti;
VIII - Contratação dos Agentes de Campo;
IX - DST/Aids;
X - Outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico.
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica
II - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica;
III - Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional
BLOCO GESTÃO DO SUS
O Componente para a Qualificação da Gestão do SUS apoiará as ações de:
I - Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Monitoramento;
II - Planejamento e Orçamento
III - Programação;
IV - Regionalização
V - Gestão do Trabalho;
VI - Educação em Saúde;
VII - Incentivo à Participação e Controle Social;
VIII – Informação e Informática em Saúde;
IX - Estruturação de serviços e organização de ações de assistência farmacêutica;
X - Outros que vierem a ser instituídos por meio de ato normativo específico.
Implantação de Ações e Serviços de Saúde inclui os incentivos atualmente
designados:
I - Implantação de Centros de Atenção Psicossocial;
II - Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial;
III - Implantação de Residências Terapêuticas em Saúde Mental;
IV - Fomento para ações de redução de danos em CAPS AD;
V - Inclusão social pelo trabalho para pessoas portadoras de transtornos mentais e
outros transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
VI - Implantação de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO;
VII - Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;
VIII - Reestruturação dos Hospitais Colônias de Hanseníase;
IX - Implantação de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador;
X - Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino;
XI - Outros que vierem a ser instituídos por meio de ato normativo para fins de
implantação de políticas específicas.
Quadro 1: Blocos de Financiamento – Ações e Serviços
Fonte: adaptado de Santa Catarina (2008)
No bloco da atenção básica estão listados os componentes do piso fixo e
variável, que compreende programas importantes como a saúde da família e a
saúde bucal, entre outros. O bloco da atenção média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar é o que recebe maior recurso financeiro. O bloco da
vigilância em saúde compreende ações de vigilância, prevenção e controle de
doenças. O bloco da assistência farmacêutica é responsável pela compra de
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medicamentos aos usuários do SUS. E por último, o bloco da gestão do SUS é
responsável pela qualificação da gestão desse sistema.
3.2.2 Orçamento Público

O orçamento é considerado um plano que demonstra em termos de recursos
financeiros, para um período pré-determinado, a programação das atividades do
governo e os meios de financiamento para tal (MANVEL, 1944 apud GIACOMONI,
1992).
Pode-se afirmar também que o orçamento público é um documento oficial no
qual devem ser previstas e fixadas as despesas dos Municípios, Estados e União
para o exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Para elaboração desse
importante instrumento de gestão dos recursos públicos devem ser seguidos os
princípios de unidade, universalidade, anualidade, equilíbrio, publicidade e clareza
(SANTA CATARINA, 2008).
De acordo com Giacomoni (1992) o princípio da unidade diz que cada
unidade governamental deve possuir somente um orçamento. O princípio da
universalidade afirma que todas as receitas e despesas do Estado devem estar
representadas nesse plano. A anualidade diz respeito ao período de tempo que deve
ser elaborado o orçamento, geralmente um ano. O equilíbrio, considerado muito
importante, destaca a necessidade de as despesas do Estado não ultrapassarem as
receitas. A clareza e publicidade dizem respeito a apresentação do orçamento, que
deve possuir linguagem clara e compreensível, e propiciar o acesso ao maior
número de pessoas possíveis.
Giacomoni (1992, p. 180) destaca que “a principal matéria-prima utilizada
para a elaboração da proposta do orçamento é buscada em elementos integrantes
do sistema de planejamento”. Sendo assim, fica destacada a importância da
elaboração de planos governamentais adequados para a elaboração do orçamento
do governo.
O Poder Executivo deve elaborar três leis orçamentárias, definidas pelo
artigo 165 da Constituição Federal, como responsabilidade: o Plano Plurianual
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Depois de elaboradas, todas devem ser encaminhadas para aprovação do Poder
Legislativo dentro do prazo determinado pela legislação (BRASIL, 1988).

32

O PPA é uma lei elaborada a cada quatro anos que relaciona os programas
e ações a serem executadas pelo governo, junto das diretrizes, objetivos e metas a
serem alcançados. Este plano tem como principal objetivo dar continuidade as
administrações, independente da troca de gestores. Mesmo assim, é possível
realizar revisões ou atualizações desse plano (CONASS, 2007b).
A partir do PPA são selecionadas as metas e prioridades para a criação da
LDO. Nessa constam as despesas de capital para cada uma das metas e
prioridades escolhidas para o exercício financeiro do ano seguinte, que irão orientar
a elaboração da LOA. Além disso, a LDO dispõe também sobre alterações na
legislação tributária e a política de aplicação das agencias financeiras oficiais de
fomento (SANTA CATARINA, 2008).
A LOA, além de constar os programas e ações priorizados na LDO, fixa as
receitas e despesas, detalhadas por órgão, de tudo o que foi planejado. Assim, o
governo só poderá realizar gastos dentro do que foi fixado (CONASS, 2007b). De
acordo com a Lei nº 8.080/90 esse instrumento deve ser pautado pelo Plano de
Saúde vigente (BRASIL, 1990a)
Na figura 2, pode-se perceber melhor o ciclo orçamentário completo:

Figura 2: Ciclo Orçamentário
Fonte: CONASS (2007b)
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Para elaboração e execução desses três instrumentos é fundamental a
participação popular, que deve garantir gastos nas áreas consideradas importantes
para a melhoria da qualidade de vida da população (SANTA CATARINA, 2008).
3.2.3 Pacto pela Saúde

Na busca por uma adesão solidária dos gestores no objetivo de tornar uma
realidade os princípios do SUS, foi instituído pelo Ministério da Saúde o Pacto pela
Saúde, através da Portaria do MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Essa portaria
definiu as diretrizes operacionais deste pacto dividindo-o em três dimensões: Pacto
pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS (BRASIL, 2006).
Além dessa política solidária, o pacto também apresentou mudanças
relativas a questões de regionalização para atingir o nível de descentralização
desejado, o repasse integrado dos recursos federais, a unificação dos pactos
existentes e o Termo de Compromisso de Gestão (TCG), o meio oficial de publicar a
adesão ao pacto. Aderindo ao pacto, a esfera de gestão explicita suas
responsabilidades, atribuições e compromissos de articular de solidariamente e
cooperativamente em torno da melhoria da saúde da população (SANTA
CATARINA, 2008).
O Pacto pela Vida constitui as ações prioritárias relacionadas a saúde
expressos em metas e indicadores. Cada gestor deve analisar a situação de saúde
da população e definir os eixos necessários para enfrentar os principais problemas
de saúde existentes, focando em resultados para os quais serão firmados acordos
orçamentários e financeiros (SANTA CATARINA, 2008).
Para servir de guia aos gestores foram firmadas, através da Portaria MS nº
325, de 21 de fevereiro de 2008, as seguintes prioridades para o Pacto pela Vida
(BRASIL, 2008a):
a) saúde do idoso;
b) câncer de colo de útero e de mama;
c) mortalidade infantil e materna;
d) doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malária e influenza;
e) promoção da saúde;
f) atenção básica à saúde.
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Além disso, foi também instituído que o monitoramento dos indicadores de
cada uma das prioridades citadas deverá ser feita em um relatório, o qual é
sistematizado pelo SISPACTO, o qual será comentado no tópico de informações em
saúde.
O Pacto de Gestão busca definir as responsabilidades sanitárias de cada
esfera e estabelecer as diretrizes para as operações do SUS, enfatizando os
princípios de organização e os instrumentos de gestão, a cultura de planejamento, a
descentralização, a regionalização, o financiamento, a programação pactuada
integrada, a regulação, a participação popular, a gestão do trabalho e a educação na
saúde (SANTA CATARINA, 2008).
O Pacto em Defesa do SUS promove ações com o intuito de gerar a
consciência do SUS como política de Estado e não de governo, ou seja, a mudança
de gestores do Executivo não pode atrapalhar o planejamento e desenvolvimento da
saúde no país. Esse pacto ainda busca defender os princípios desse sistema
afirmados na Constituição Federal, através da mobilização social e de maiores
recursos financeiros para o setor (SANTA CATARINA, 2008).

3.2.4 Controle Social e a Participação Popular

A participação popular, conforme já mencionado anteriormente, é um dos
princípios do SUS. Para atender essa demanda, a Lei nº 8.142/90 propôs duas
instâncias permanentes para promover a participação de todos na gestão do SUS: a
conferência de saúde e o conselho de saúde, que deve estar presentes em todas
esferas de gestão (BRASIL, 1990b).
A mesma lei explica no Artigo 1º que a conferência de saúde deve ser
realizada a cada quatro anos com a participação de vários segmentos sociais e
convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. O objetivo deste
encontro é avaliar a situação de saúde e propor a formulação de políticas de saúde
para o respectivo nível de gestão (BRASIL, 1990b).
Diferentemente da instância anterior, o conselho de saúde deve ser
permanente e deliberativo e tem a função de formular e controlar a execução das
políticas de saúde, inclusive nas questões econômicas e financeiras. Esse órgão
deve ser formado por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários. A Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2003
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do Conselho Nacional de Saúde afirma que estas vagas devem ser distribuídas da
seguinte forma: 50% de entidades de usuários, 25% de entidades dos trabalhadores
da saúde e 25% de representação do governo, prestadores de serviços privados
conveniados ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2003).
A mesma resolução instituiu também que o presidente do conselho deve ser
eleito entre os membros através de uma reunião plenária, alterando a possibilidade
de membro-nato do conselho que antes era o próprio secretário de saúde ou
nomeado por esse. O número de conselheiros deve ser indicado pelos plenários dos
conselhos e das conferências e regulamentado por lei. As reuniões deverão ocorrer
no mínimo uma vez por mês e abertas ao público (BRASIL, 2003).
A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é a ligação permanente, de
composição paritária, entre os estados e municípios para discussão de negociações
e

pactuações

entre

esses.

A

operacionalização

da

saúde

necessita

obrigatoriamente de aprovação da CIB, o qual é oficializado por meio de
deliberações. Já as políticas de saúde, devem ser aprovadas no Conselho de Saúde
(SANTA CATARINA, 2008).

3.2.5 Planejamento Público

O planejamento público no Brasil em sua trajetória obteve êxitos e
fracassos, na sua maioria causados pelas crises políticas e econômicas enfrentadas
pelo país no século passado. Exemplos desses problemas enfrentados foram as
diversas mudanças de ministros da economia, problemas de administração da dívida
interna e externa e questões de curtíssimo prazo, como a taxa da inflação,
autorização de aumento de preços, administração do caixa e salários do
funcionalismo. No âmbito municipal, é destacado também que a experiência de
planejamento no nível administrativo é muito pequena (GIACOMONI, 1992).
Na Constituição Federal de 1988 estão previstos, pelos artigos 165 e 174, a
obrigatoriedade da formulação de planos para viabilizar a consecução de objetivos
pré-estabelecidos. Assim, o planejamento torna-se obrigatório e essencial para o
desenvolvimento e execução de políticas públicas e organização dos serviços
públicos. A seguir segue trecho do artigo 174 que estabelece que “o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
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sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”
(BRASIL, 1988).
A seguir serão explicadas as questões relativas ao planejamento público da
saúde e seus instrumentos de gestão.

3.2.5.1 Sistema de Planejamento do SUS

O artigo 33º da Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, afirma no seguinte
parágrafo que (BRASIL, 1990a):
§ 4º - O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de
auditoria a conformidade à programação aprovada da aplicação dos
recursos repassados a Estados e Municípios; constatada a malversação,
desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde
aplicar as medidas previstas em lei.

Mais além, segundo o artigo 4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
os municípios, Estados e o Distrito Federal deverão cumprir os seguintes requisitos
para receberem os recursos do governo federal (BRASIL, 1990b):
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto
nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art.
33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS), previsto o prazo de (dois) anos para a sua implantação.

Não obstante, o artigo ainda afirma que caso os Municípios, Estados ou
Distrito Federal não cumpram algum desses critérios estabelecidos, os recursos
serão administrados pelos Estados ou União. Sendo assim, fica clara a importância
da elaboração do Plano de Saúde e do Relatório Anual de Gestão para os gestores
de saúde, que podem sofrer as punições judiciais provenientes do não cumprimento
desses (BRASIL, 1990b).
Essas obrigações legais geraram diversas dúvidas na questão de como
deveriam ser elaborados tais instrumentos e a partir dessa carência foi criado o
Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) que busca apropriar-se das
experiências acumuladas pela área do planejamento das três esferas de gestão de
forma permanente articulada e sistêmica (BRASIL, 2009). Esse sistema é definido e
explicado da seguinte forma:
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“a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de
planejamento das três esferas de gestão do SUS. Tal forma de atuação deve
possibilitar a consolidação da cultura de planejamento de forma transversal
às demais ações desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. Nesse sentido,
o PlanejaSUS deve ser entendido como estratégia relevante à efetivação do
SUS. Para o seu funcionamento, são claramente definidos os objetivos e as
responsabilidades das áreas de planejamento de cada uma das esferas de
gestão, de modo a conferir efetiva direcionalidade ao processo de
planejamento que, vale reiterar, compreende o monitoramento e a avaliação”
(BRASIL, 2009, p. 21).

Nesse sentido, a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério
da Saúde indica que o planejamento deve ter como resultado a criação e revisão
periódica de instrumentos, como planos, programações e relatórios. Seguindo o
indicado pela lei, o Sistema de Planejamento do SUS considera fundamental o Plano
de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, além de incluir outro importante
instrumento: a Programação Anual de Saúde (BRASIL, 2006a).
Na figura 3, percebe-se como é o ciclo de elaboração dos instrumentos de
gestão:

Figura 3: Ciclo de Elaboração dos Instrumentos de Gestão
Fonte: elaborado pelo autor.
Enquanto o Plano de Saúde tem vigência de quatro anos a programação e o
relatório de gestão devem ser produzidos todos os anos. A mesma portaria ainda
afirma que esses instrumentos devem ser utilizados no âmbito federal, estadual e
municipal. Onde o último é considerado o maior desafio para a gestão, já que 90%
dos municípios têm menos de 58 mil habitantes, 48% menos de 10 mil habitantes e
na sua maioria formado por organizações incipientes (BRASIL, 2009).
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Nos seguintes tópicos, serão apresentadas, de forma mais detalhada, a
definição, estrutura e objetivos de cada um desses instrumentos.
3.2.5.1.1 Plano de Saúde

Segundo a Portaria nº 3.085, de 1º de Dezembro de 2006, do Ministério da
Saúde o Plano de Saúde (PS) é o “instrumento básico que, em cada esfera, norteia
a definição da Programação Anual das ações e serviços de saúde prestados, assim
como da gestão do SUS”. Mais além, o PS é caracterizado como a base de todo o
planejamento, isto pode ser percebido pelo fato de apresentar todas as iniciativas no
âmbito da saúde pela gestão em forma de objetivos, diretrizes e metas para os
quatro anos seguintes a elaboração (BRASIL, 2006b).
Quanto a sua estrutura, podem-se citar duas partes principais (BRASIL,
2009:
a) Análise situacional;
b) Definição de objetivos, metas e diretrizes.
A primeira parte é o processo onde o gestor deve identificar, formular e
priorizar os problemas de acordo com a realidade de seu município. O problema
pode ser compreendido como uma situação distante de maneira negativa do estado
desejado de saúde da população. Esta análise pode ser dividida em três eixos
principais (BRASIL, 2009):
a) condições de saúde da população: dados demográficos, socioeconômicos
e

epidemiológicos,

assistência

hospitalar,

urgência

e

emergência,

farmacêutica, vigilância sanitária e atenção básica;
b)

determinantes e condicionantes de saúde, ou seja, problemas

relacionados a outros setores, como saneamento básico, educação em
saúde, meio ambiente;
c) gestão da saúde: problemas relacionados ao planejamento, infraestrutura, descentralização, financiamento, participação social, situação dos
trabalhadores da saúde, educação em saúde e sistemas de informações.
Na segunda etapa de elaboração do PS deverão ser elaborados os
objetivos, as metas e as diretrizes de acordo com a situação analisada na etapa
anterior para os quatro anos seguintes da elaboração do plano (BRASIL, 2009).
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3.2.5.1.2 Programação Anual de Saúde

Na Portaria nº 3.085, de 1º de Dezembro de 2006, do Ministério da Saúde a
Programação Anual de Saúde (PAS) é descrita como um detalhamento dos
objetivos, diretrizes e metas do PS, no qual são definidas as ações, metas anuais e
os recursos financeiros necessários para realização do que foi programado pelo
gestor. Este instrumento de gestão deve ser administrado pela área de planejamento
ou por um grupo de pessoas indicadas para tal função (BRASIL, 2006b).
Esta ferramenta de planejamento tem como principais objetivos integrar o
processo geral de planejamento das diferentes esferas de gestão, consolidar a
função do administrador no direcionamento da política de saúde, definir a alocação
dos recursos financeiros do sistema, integrar os sistemas municipais, explicitar o
pacto de gestão e contribuir para o aprimoramento de processos e métodos de
avaliação e controle das ações e serviços da área (BRASIL, 2009).
Para cumprir tais objetivos a estrutura da PAS deverá conter essencialmente
os seguintes tópicos (BRASIL, 2009):
a) Definição das ações anuais necessárias para o atendimento dos objetivos
e o cumprimento das metas do PS;
b) estabelecimento das metas anuais;
c) definição do dispêndio financeiro necessário para realização do que foi
proposto.
Essas ações são explicadas como as iniciativas concretas que devem ser
desenvolvidas ou que deverão colaborar para a consecução dos objetivos e metas
definidos pelo Plano de Saúde. Pode-se perceber que a PAS é um instrumento que
complementa o OS (BRASIL, 2009).

3.2.5.1.3 Relatório Anual de Gestão

De acordo com a Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008, do
Ministério da Saúde o Relatório Anual de Gestão – RAG - é mais um dos
instrumentos básicos de gestão do Sistema de Planejamento do SUS. Este deve
apresentar os resultados alcançados bem como a comprovação de onde foram
aplicados os recursos repassados dos Fundos de Saúde das três diferentes esferas
de gestão pública – federal, estadual e municipal. Além disso, é fundamental que o
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relatório seja baseado a partir do Plano de Saúde e da Programação Anual de
Saúde (BRASIL, 2008b).
Para Cunha et al (2006) o RAG não é apenas uma exigência formal, mas um
instrumento indispensável ao processo de construção do SUS. Essa ferramenta
pode ser uma rica fonte de informações e gerar subsídios para a avaliação dos
Planos de Saúde subseqüentes, pois possibilita a avaliação de resultados, a
reorganização das práticas de saúde, as relações com as necessidades dos
usuários e os impactos da gestão na saúde da população. Por isso, acredita-se que
o atingindo toda a potencialidade do RAG pode servir de base para avaliação e
planejamento das gestões de saúde de forma institucionalizada e sistemática.
Este instrumento deve ser adaptado de acordo com a realidade na qual cada
gestor está inserido. Mesmo assim, na portaria anterior é indicada uma estrutura
básica para o Relatório Anual de Gestão, que pode ser dividida da seguinte forma
(BRASIL, 2009):
a) Introdução;
b) Quadro Sintético com o demonstrativo do orçamento;
c) Quadros com os elementos constitutivos do RAG;
d) Análise da execução da Programação Anual de Saúde;
e) Recomendações.
Na introdução devem ser apresentados os dados básicos do município, a
caracterização da esfera de gestão correspondente e também um relato do ato ou
reunião que comprove a aprovação do respectivo plano de saúde e outros
compromissos julgados relevantes ao relatório, como por exemplo, o Termo de
Compromisso de Gestão (BRASIL, 2009).
Na segunda parte deve ser elaborada uma demonstração orçamentária que
contenha o quanto, como e onde foi gasto o dinheiro público investido na gestão
explicando o que foi planejado e executado (BRASIL, 2009).
Logo após, deverá ser exposta uma apuração do que foi cumprido dentre as
ações e metas da Programação Anual de Saúde do ano-base, seguida de uma
análise explicativa do alcance das metas ligadas a cada objetivo proposto. É
importante também que caso haja mudanças sejam também escritas as devidas
explicações e, por último, uma avaliação dos pactos estabelecidos pela gestão. Para
concluir, devem ser relatadas as recomendações necessárias ao PAS do ano
seguinte, junto com as explicações para tais (BRASIL, 2009).
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É fundamental que haja orientação e suporte da equipe de planejamento
responsável pelo instrumento na apuração dos resultados de acordo com os
indicadores selecionados na programação, bem como a análise da situação descrita.
O RAG deve ser apresentado e aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, só
assim esse será considerado válido (SANTA CATARINA, 2008).
Cunha et al (2006) relata que freqüentemente o RAG acaba se tornando um
mero cumprimento da determinação legal e não atingindo suas finalidades por
completo. Isso acontece por diversos problemas listados a seguir:
a) Falta de conhecimento acerca do planejamento, programação e avaliação;
b) Grande quantidade de sistemas de informações a serem utilizados,
dificultando a agregação das informações;
c) Carência de pessoas qualificadas para dar suporte ao processo de
desenvolvimento do RAG e análise das informações;
d) Prática de trabalho em equipes interdisciplinares insignificante nas
análises dos dados sob o perfil epidemiológico.
Desta maneira, pode-se perceber que para superar tais desafios e conseguir
desenvolver o SUS, os gestores têm que trabalhar muito e entender que dependem
do planejamento e seus instrumentos de gestão para alcançar tal objetivo.
3.3 Informações em Saúde

Cada vez mais na sociedade atual a informação tem um papel importante
para o sucesso de pessoas e organizações. A todo o momento são inventados
meios de comunicação mais rápidos e sofisticados. Para as organizações não é
diferente, é imprescindível manter-se atualizada sobre novos dados, bem como
divulgar e buscar informações. Por outro lado, a informação deve ser apropriada
para a tarefa, completa, precisa e pontual, de modo que esteja pronta no momento
da sua utilização. Enquanto informações de baixa qualidade não auxiliarão na
tomada de decisão e, ainda, poderão desperdiçar recursos e prejudicar dados bons
e úteis (MORITZ, 2006).
Na saúde, existe um intenso debate acerca do papel da informação para
funções administrativas como o planejamento, a execução e avaliação das
atividades realizadas. O SUS, norteado pelos seus princípios legais, enfatiza cada
vez mais essa importância das informações como indicadores gerenciais e
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epidemiológicos para o cumprimento das obrigações das três esferas de gestão. No
entanto, é importante valer-se de que as informações de saúde da população são a
expressão de uma imensa gama de características e fatores do seu meio
econômico, social e ambiental. Todas estas informações do próprio setor, mas
também daqueles de outras áreas são necessárias para uma análise bem feita
(BRASIL, 2001).
Lobo (1993) entende que a partir do princípio de regionalização do SUS que
caracteriza o município como nível básico do setor saúde, este deve estar
capacitado e apto a assumir a gerência desta tarefa. Depois, cada nível operacional
deve repassar para o outro e transformar este dado em um banco de dados central,
agregando as informações pertinentes para a tomada de decisão.
Nesse sentido, em seguida são relacionados algumas fontes de informação
que foram indicados para utilização no Modelo de RAG do presente trabalho.

3.3.1 Sala de Situação em Saúde

A Sala de Situação em Saúde foi criada pelo Ministério da Saúde com o
objetivo de fornecer informações de nível gerencial, procurando auxiliar a tomada de
decisão, a gestão, a criação de conhecimento e demonstrar o que vem sendo feito
na saúde pelo governo. Esse portal eletrônico busca preencher o vazio de
informações gerenciais para os gestores de saúde do país, sendo assim as
informações disponibilizadas acabam se tornando uma ferramenta importante para a
elaboração dos instrumentos de gestão, mais especificamente os ligados a área do
planejamento. Nesse sentido, é possível visualizar as informações com base no
município, estado ou federação (SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE, 2009).
Esse portal de informações é dividido em cinco módulos principais e cada
um agrega informações de vários outros sistemas de informações da saúde (SALA
DE SITUAÇÃO EM SAÚDE, 2009):
a) Ações em saúde;
b) Orçamentário e financeiro;
c) Socioeconômico e demográfico;
d) Análise Situacional;
e) Pacto pela saúde;
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No primeiro módulo são apresentadas as metas físicas, coberturas e
repasses financeiros do MS a suas principais ações e programas.
No segundo, é possível visualizar a execução orçamentária do MS,
informando os limites financeiros para empenho, por fontes e recursos, bem como o
detalhamento de convênios próprios e originários de emendas parlamentares,
transferência fundo a fundo, e detalhes sobre os repasses aos municípios e estados
divididos por blocos de financiamento: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade,
Assistência Farmacêutica, Gestão e Vigilância em Saúde.
O módulo socioeconômico e demográfico oferece informações dos
municípios brasileiros no âmbito político, socioeconômico, demográfico e territorial.
O quarto módulo, da Análise Situacional, faz uma avaliação da situação
epidemiológica da região, estado ou município.
Por último, o modo do Pacto pela Saúde traz o monitoramento dos
indicadores pactuados pelas esferas de gestão comparando com os resultados
atingidos nos anos anteriores.

3.3.2 Sistema de Informação sobre Orçamento Público - SIOPS

O Sistema de Informação sobre Orçamento Público foi criado para coleta,
armazenamento, processamento e divulgação de dados sobre as receitas e
despesas com ações e serviços públicos de saúde dos três níveis de gestão. Esse
sistema possui um banco que recebe os dados de um software criado pelo
Departamento de Informática do SUS – DATASUS/MS, esses dados são fornecidos
pelo setor de contabilidade do ente federado. Além disso, o SIOPS fornece alguns
indicadores financeiros como o percentual de recursos próprios aplicados em ações
e serviços públicos de saúde, tipos de receitas e despesas com pessoal,
medicamentos, entre outros dados importantes para o gestor. É indiscutível que o
SIOPS é um ótimo instrumento de transparência da gestão pública e se alimentado
semestralmente pode auxiliar a programação e planejamento das atividades
orçamentárias (SANTA CATARINA, 2008).
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3.3.3 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

O CNES é, segundo seu portal eletrônico, o alicerce para operacionalizar
os Sistemas de Informações em Saúde do governo. Este sistema possibilita ao
gestor de saúde saber da realidade da rede assistencial existente em sua região e
suas potencialidades, auxiliando no planejamento da saúde em todos os níveis de
gestão e ainda possibilita maior visibilidade dos estabelecimentos envolvidos nos
serviços de saúde para a população. Esse cadastro visa “disponibilizar informações
das atuais condições de infra-estrutura de funcionamento dos Estabelecimentos de
Saúde em todas as esferas, ou seja, Federal, Estadual e Municipal” (CNES, 2009).

3.3.4 Sispacto

O Sispacto é uma ferramenta disponibilizada na Internet para pactuação dos
indicadores do Pacto pela Saúde. Os usuários das diferentes instâncias de gestão
visualizam os resultados alcançados no ano anterior e propõem as metas para o ano
em curso. A partir disso, esse sistema gera, de maneira ágil e confiável, relatórios
dos dados inseridos pelo usuário (SISPACTO, 2009).
Com esses dados a Secretaria de Estado da Saúde/SC gera os Cadernos
de Avaliação do Pacto todos os anos por município e disponibiliza em seu portal
eletrônico uma planilha com a evolução dos indicadores e a respectiva avaliação dos
resultados (CADERNO DE AVALIAÇÃO DO PACTO, 2009).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Descrição do modelo

O modelo de RAG 2008 para os municípios foi elaborado pela Gerência de
Planejamento do SUS da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
(SES/SC). Foram realizadas reuniões com outros setores da organização para
discussão e a partir do modelo do ano anterior, junto das instruções e estrutura
proposta pela última portaria sobre o tema publicada pelo Ministério da Saúde, a
Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008, foram acrescentadas novas planilhas
e modificadas algumas já existentes (BRASIL, 2008b).
No dia 24 de abril de 2009, esse modelo foi apresentado na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e aprovado através da Deliberação 28/CIB/2009, anexo
A deste trabalho. A deliberação recomenda a utilização do modelo, indica os prazos
para aprovação no respectivo Conselho Municipal de Saúde e informa que está
disponível no portal eletrônico www.saude.sc.gov.br. O modelo foi criado em formato
Excel e estruturado em oito partes: Introdução, Identificação Municipal, Controle
Social e Participação Popular, Indicadores do Pacto pela Saúde, Demonstrativo de
Execução das Ações do Plano Municipal de Saúde, Demonstrativo Orçamentário,
Transferência Fundo a Fundo e Recomendações. A seguir, são apresentadas cada
uma das planilhas do modelo.
Na figura 4 é apresentado o formato inicial do modelo, neste está
apresentado o título do modelo, o nome do município, a estrutura do documento, um
lembrete técnico e instruções acerca da elaboração e envio. Nas instruções de
elaboração são detalhadas cada uma das planilhas, uma explicação sobre o que
escrever e as possíveis fontes de informação a serem utilizadas. Já na instrução de
envio, existe apenas as orientações de enviar uma cópia do arquivo do RAG para o
portal eletrônico do Controle Social da SES/SC e depois de aprovar seu RAG no
conselho municipal de saúde enviar a resolução ou ata de reunião de aprovação
para a respectiva Regional de Saúde e posteriormente para a Gerência de
Planejamento do SUS.
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Figura 4: Planilha Estrutura do Modelo
Fonte: SES/SC (2009).

Na próxima planilha, figura 5, pode-se visualizar a identificação municipal,
nessa é solicitado o preenchimento de alguns dados de identificação como: o nome
do município e do prefeito, o endereço da prefeitura, o nome do secretário, o
endereço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o nome do gestor do Fundo
Municipal de

Saúde (FMS), o telefone, fax

e e-mail, a Secretaria

de

Desenvolvimento Regional (SDR) pertencente e o número de habitantes.
Logo após, deve ser fornecido alguns dados legais como as leis de criação
da SMS e do FMS e suas respectivas datas de publicação, a existência de Plano
Municipal de Saúde e a vigência, o termo de compromisso de gestão, a data da
última conferência de saúde realizada e as leis de criação e datas de publicação da
Vigilância Sanitária e da Auditoria, Controle e Avaliação do município.
Por fim, o município deve caracterizar sua rede de saúde, ou seja, enumerar
todos os serviços públicos de saúde que o município possui, como por exemplo:
hospitais, unidades básicas, laboratórios, etc. Esta parte tem como objetivo indireto
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fazer o município checar seus dados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde (CNES) e atualizá-los.

Figura 5: Planilha Identificação Municipal
Fonte: SES/SC (2009).
Na planilha seguinte, figura 6, é apresentada a planilha relacionada ao
controle social. Nessa planilha são solicitados dados de identificação do Conselho
Municipal de Saúde (CMS), como: o nome do presidente, se esse foi eleito ou é
membro nato, as representações sociais que participam (associações comunitárias,
sindicatos, etc.), o número do conselho, a lei de criação e o decreto de nomeação
dos conselheiros.
Em seguida, deve-se preencher alguns dados a respeito da atuação deste
conselho no município. Na primeira tabela são evidenciadas quantas reuniões
ordinárias e extraordinárias foram realizadas e o número total dessas. Logo após,
aparece a produção desse conselho, ou seja, quantas resoluções foram publicadas
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mês a mês. Depois, aparecem as datas de quando foram aprovados os temas
considerados mais relevantes para o município, como: o orçamento da saúde, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Municipal de Saúde,
o Relatório de Gestão, a Programação Pactuada Integrada, o SISPACTO, a
Prestação de Contas Trimestral e a realização de pré-conferências ou conferências
de saúde. No final da planilha existe ainda um espaço para o município relatar
outras resoluções consideradas importantes.

Figura 6: Planilha Controle Social e Participação Popular
Fonte: SES/SC (2009).
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Na figura 7, é apresentada a planilha de introdução ao Pacto pela Saúde,
considerou-se necessário criar nesta parte do RAG uma planilha de introdução pelo
fato de o Pacto pela Saúde estar dividido em duas planilhas:

Figura 7: Planilha Introdução Pacto Pela Saúde
Fonte: SES/SC (2009).

Esta parte pode ser considerada a única análise situacional de saúde do
relatório. Na primeira planilha do Pacto Pela Saúde, a figura 8, deve-se apenas
preencher os indicadores do pacto e a sua variação nos últimos anos. Estes dados
são fornecidos pela SES/SC no Caderno de Avaliação do Pacto, as planilhas do
caderno e do RAG são idênticas.

Figura 8: Planilha Indicadores Pacto Pela Saúde
Fonte: SES/SC (2009).
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Logo, na planilha de avaliação do pacto sobre os resultados alcançados nos
indicadores, esta parte é importante para que o gestor reflita sobre os resultados
atingidos e o que fazer para melhorá-los, esta avaliação está dividida pelos blocos
de indicadores denominados pela Portaria nº 399 do MS, de 22 de Fevereiro de
2006. Essas informações também devem ser enviadas via Sispacto para o Ministério
da Saúde, por isso surgiu a iniciativa de agregar esta planilha no RAG, objetivando
incentivar o preenchimento e envio das informações.
Uma parte desta planilha pode ser visualizada na figura 9, são mostradas
apenas as prioridades de atenção à saúde do idoso e do controle do câncer de útero
e de mama seguidas da avaliação, porém esta contém também as seguintes
prioridades: redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade
de respostas as doenças emergentes e endemias, promoção da saúde,
fortalecimento

da

atenção

básica,

saúde

do

trabalhador,

saúde

mental,

fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com
deficiência, atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência e saúde
do homem.

Figura 9: Planilha Avaliação dos Indicadores do Pacto Pela Saúde
Fonte: SES/SC (2009).

A próxima planilha a ser descrita foi criada exatamente de acordo com o
exemplo dado no livro do Sistema de Planejamento do SUS. Esta apresenta o
Demonstrativo de Execução das Ações Anuais do Plano Municipal de Saúde:
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Figura 10: Planilha Demonstrativo da Execução das Ações Anuais do Plano
Municipal de Saúde
Fonte: SES/SC (2009).

Esse demonstrativo consiste na relação das ações e as respectivas metas,
junto do que foi previsto e realizado. Também, é solicitado o que foi previsto e
executado no orçamento, esta parte é fundamental para a transparência e para
visualizar a eficiência e eficácia da gestão na utilização dos recursos financeiros. E
na última coluna existe um espaço para serem colocadas algumas observações, que
podem ser utilizadas para justificar os resultados positivos ou negativos atingidos.
Nesta parte, é dada a opção ao município de separar suas ações de acordo
com os eixos no qual foram separadas as ações no seu plano ou a utilização dos
eixos propostos pelo PlanejaSUS: condições de saúde da população, determinantes
e condicionantes de saúde e gestão em saúde. A utilização desta forma de
organização é benéfica para o gestor, já que facilita a identificação de qual eixo
predomina os problemas de saúde do município.
Na figura 11 é apresentado o Demonstrativo Orçamentário:
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Figura 11: Planilha Demonstrativo Orçamentário
Fonte: SES/SC (2009).

Esta planilha foi criada exatamente igual ao SIOPS e apresenta o
demonstrativo orçamentário do município. Na primeira parte, são listadas as
seguintes receitas previstas e realizadas: Receita de Impostos Líquida e
Transferências Constitucionais Legais (Impostos, Multas, Juros de Mora, outros
encargos dos impostos, Dívida Ativa dos Impostos, Atualização Monetária, etc),
Transferência de Recursos do SUS (Da União e Estado para o Município e dos
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demais municípios para o município), Receita de Operações de Crédito Vinculadas à
Saúde e outras Receitas Orçamentárias. Na segunda parte são apresentadas a
dotação e a liquidação das seguintes despesas: Despesas Correntes (Pessoal e
Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e outras) e Despesas de Capital
(Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida).
Depois, são apresentados os restos a pagar dos anos anteriores e o
percentual das despesas com serviços de saúde sobre o a receita de impostos
líquida e as transferências constitucionais legais, de acordo com o determinado pela
Emenda Constitucional nº 29/2000, essa parte é fundamental para controlar se o
município esta cumprindo o mínimo de 15% em gastos com saúde determinados
pela emenda.
Também retirados do SIOPS, por último são listados alguns indicadores
financeiros, que auxiliam na obtenção de uma análise mais profunda acerca da
gestão financeira do município, listados a seguir: Participação da receita de impostos
na receita total do Município, Participação das transferências intergovernamentais na
receita total do Município, Participação % das Transferências para a Saúde (SUS)
no total de recursos transferidos para o Município, Participação % das
Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a
saúde no Município, Participação % das Transferências da União para a Saúde
(SUS) no total de Transferências da União para o Município, Participação % da
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do
Município, Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Município, por
habitante, Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde,
Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde,
Participação de despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa
total com Saúde, Participação da despesa com investimentos na despesa total com
Saúde, Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do
Município com saúde, Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a
Emenda Constitucional nº 29/2000.
Os dados do SIOPS devem ser enviados dentro de um prazo determinado
pelo Ministério da Saúde. Através da inserção dessa planilha no RAG, os gestores
são incentivados a completar seus dados no sistema, pois precisam desses para
preencher o modelo, além de aumentar a publicidade de tais informações.
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A seguir, é apresentada a planilha de introdução a Transferência Direta e
Fundo a Fundo, ela foi criada para servir como atalho para as duas planilhas desta
parte. Como existem dois tipos diferentes destas transferências: estaduais e
federais, foi considerado melhor organizá-las em planilhas diferentes, porém as duas
são idênticas só muda o título.

Figura 12: Planilha Introdução Demonstrativo Transferência Direta e Fundo a Fundo
Fonte: SES/SC (2009).

A seguir, na figura 13, pode-se visualizar a planilha as Transferências Direta
e Fundo a Fundo:

Figura 13: Planilha Demonstrativo Transferência Direta e Fundo a Fundo
Fonte: SES/SC (2009).
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As transferências são divididas pelos blocos de financiamento do SUS,
depois por sub-bloco e pelo programa a qual pertence. Esta divisão é baseada de
acordo com a Sala de Situação em Saúde, que divide os dados da mesma maneira.
De forma parecida aos demonstrativos anteriores, os valores são apresentados
divididos em repassados e utilizados e após é deixado um espaço para alguma
justificativa acerca do que foi feito com o recurso. Por fim, existe um espaço para
que o município analise a utilização das transferências diretas e fundo a fundo tanto
na planilha dos recursos estaduais quanto federais.
Na Figura 14, é possível visualizar as Recomendações:

Figura 14: Planilha Recomendações
Fonte: SES/SC (2009).

Na última planilha que forma a estrutura de informações do RAG o município
deve registrar as recomendações para o Plano de Saúde e para a Programação
Anual de Saúde do próximo ano ou fazer algum tipo de conclusão ou observação
final no relatório.
Após a conclusão do RAG, o município ainda tem algumas obrigações. Por
isso, foi criada a planilha de Instruções de envio que fornece orientações de onde
enviar o arquivo do RAG e a resolução ou ata de reunião de aprovação do Conselho
de Saúde do município, bem como o contato eletrônico e telefônico da Gerência de
Planejamento do SUS, que serve como assessoria técnica aos usuários. Essa
planilha pode ser visualizada na Figura 15:
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Figura 15: Planilha Instruções de Envio
Fonte: SES/SC (2009).

Na última figura, pode-se visualizar as instruções de elaboração. Essa foi
criada com o objetivo de auxiliar os servidores dos municípios envolvidos na
elaboração desse relatório.
Na primeira parte é fornecido o endereço de acesso na Internet para a mais
atualizada publicação sobre o RAG do Ministério da Saúde. Além dessa referência,
nas instruções é apresentada uma breve explicação sobre cada uma das planilhas,
junto dos endereços eletrônicos das fontes de dados indicados no relatório, bem
como instruções passo-a-passo de como acessar esses dados nos portais
eletrônicos.
As informações estão divididas conforme a estrutura do modelo e foi criada
com o objetivo de auxiliar os servidores dos municípios envolvidos na elaboração
desse relatório. Na figura 16 pode-se visualizar essa planilha:
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Figura 16: Planilha Instruções de Elaboração
Fonte: SES/SC (2009).
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4.2 Dificuldades na elaboração do modelo

As secretarias de saúde relataram dificuldades provocadas por diversos
fatores envolvidos na elaboração do RAG, entre esses estavam aspectos internos,
externos, técnicos, entre outros.
O município Alfa considerou que a SES/SC deveria ter disponibilizado o
modelo de RAG pelo menos três meses antes. O tempo entre a data de divulgação e
o prazo de entrega foi considerado muito curto. Apesar de ter sido disponibilizado na
planilha de instruções de envio os contatos da Gerência de Planejamento do SUS da
SES/SC, o município Beta acredita também que faltou um maior acompanhamento
por parte das outras instâncias na elaboração, foi levantada a precariedade de
assessoria técnica e que muitas vezes os envolvidos não sabiam a quem recorrer
para resolver problemas na elaboração.
Quanto a questão relacionada a informática, foi colocado pelo município Alfa
que a formatação da planilha nas partes em que era necessário digitar textos, como
por exemplo a introdução, a avaliação do pacto, as análises e as recomendações,
não era possível formatar os textos corretamente e muitas vezes esse ficava maior
que o espaço delimitado pelo modelo e apagava a formatação original do mesmo.
Outro fator técnico ligado a informática, foi mencionado pelo Município
Omega que questionou a versão do modelo apenas em arquivo no formato Excel,
como o município utiliza outro aplicativo para planilhas, o BR Office, ficou bastante
complicado utilizar o modelo.
Foi considerado também que deveria existir mais de uma planilha para o
demonstrativo de execução das ações anuais, por exemplo o município Alfa
mencionou que apenas na assistência farmacêutica existiam mais de 80 ações,
dessa maneira o servidor que elaborou o RAG optou por selecionar as principais
ações de cada eixo para que as planilhas não ficassem tão grandes e dificultassem
a visualização dos dados. Esse aspecto mostra que ações consideradas simples de
serem feitas no software, como criar uma nova planilha, era difícil para os usuários,
isso mostra a falta de capacidade técnica em informática na secretaria municipal de
saúde.
O mesmo município explicou que no lado inferior esquerdo da planilha de
identificação municipal foi solicitada a rede de saúde, porém não existe observação
se deveria ter sido mencionada apenas a rede pública de saúde ou também a
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privada. Essa questão gerou dúvida na elaboração do modelo, dessa maneira
deveriam ter sido colocados alguns dados nas instruções de elaboração explicando
que todos os estabelecimentos de saúde deveriam ser relacionados, de acordo com
o CNES.
O município Alfa ainda constatou que a principal dificuldade foi realizar a
junção entre o plano municipal de saúde e a execução orçamentária. Atualmente, a
elaboração do PPA, LDO e LOA não seguem as mesmas ações do plano, isso
mostra que normalmente os setores de planejamento, orçamentário e financeiro não
trabalham alinhados. Dessa maneira, definir o gasto de uma meta do plano do
município torna-se bastante trabalhoso, pois este está disperso em diversos blocos
de financiamento ao longo do ano, tornando o levantamento desses dados bastante
trabalhoso. Por ser uma novidade no RAG, o município acredita que essa lógica de
unir o planejamento com as outras áreas vai levar algum tempo para tornar-se
realidade, porém essa adaptação é fundamental para a evolução do mesmo.
Para o município Alfa o modelo de 2008 trouxe novidades como a planilha
de introdução e a junção dos recursos financeiros ao RAG. A primeira foi
considerada interessante por dar uma direção ao relatório. Já a segunda, traz
diversas dificuldades e mais trabalho, pois obriga a criação de novos métodos de
coleta dos dados, pois na maioria das vezes os setores de planejamento e o
financeiro não trabalham alinhados e a equipe de elaboração não consegue realizar
a união entre as ações e os recursos financeiros despendidos no cumprimento da
mesma.
Outro fator interno que dificultou a elaboração por esse município, foi a
dificuldade de comunicação entre alguns setores da secretaria, que tornaram o
agrupamento das informações referente as ações propostas e o cumprimento da
mesma bem difíceis. Essa dificuldade foi maior entre setores localizados em
diferentes bairros da cidade, nos quais a comunicação era feita por e-mail ou
telefone.
Os municípios Beta e Gama mencionaram também que a falta de
instrumentos de gestão no município como o plano de saúde ou a programação
anual prejudicaram a elaboração do RAG, pois não sabem de onde tirar as metas.
Desta forma, a planilha do Demonstrativo de Execuçõe Anuais do Plano de Saúde
acaba se tornando um demonstrativo apenas do que foi executado pela gestão,
assim deixa de cumprir um dos objetivos do RAG, que é comparar o que foi
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planejado no plano de saúde com o que foi cumprido. Nesse aspecto, pode-se
perceber que uma gestão inadequada de anos interiores influi diretamente no
planejamento, organização e execução das atividades dos gestores atuais.
Mais uma dificuldade ressaltada, agora relacionada ao ambiente externo, foi
a questão da mudança de governos, devido as eleições do ano passado mudou o
prefeito, bem como o secretário de saúde do município Gama. Por isso foi muito
difícil para o município encontrar os dados e registros documentais dos anos
anteriores, pois não foram arquivados corretamente.
Percebeu-se que muitas vezes a planilha do Demonstrativo da Execução
das Ações Anuais do Plano de Saúde, a planilha base do RAG para verificação do
que foi planejado e executado, não foi realizada no detalhamento necessário e
respondida de forma simplista pela maioria dos municípios. A causa dessa e das
outras falhas pode ser explicada pelas dificuldades expostas pelos municípios.
4.3 Adequação das Fontes de Informação utilizadas

As fontes de informação foram utilizadas parcialmente por todos os
municípios, onde cada um utilizou pelo menos duas das fontes indicadas, desse
modo foram verificadas as seguintes observações a respeito da utilização das
mesmas.
Diferentemente, da maioria dos municípios, na Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do município Alfa a maioria dos dados foram coletados por meio de
fontes internas de informação. Os dados da rede de saúde foram retirados
diretamente do CNES, que é prática na secretaria mantê-lo atualizado, e não da
Sala de Situação como indicado nas instruções do modelo. Já, os dados
necessários para o preenchimento da planilha da Participação Social e Controle
Social foram retirados do portal eletrônico do próprio conselho municipal de saúde
do município, facilitando a elaboração do RAG.
Quanto aos dados orçamentários e financeiros desse mesmo município foi
utilizado o próprio sistema de informações financeiro da secretaria, chamado Betha,
que realiza o controle de todos os recursos monetários recebidos pelo município,
bem como apresenta relatórios financeiros. Esses dados vêm sendo utilizados
trimestralmente nas apresentações de prestação de contas na câmara de
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vereadores do município. Por meio de algumas adaptações, esses dados também
puderam ser utilizados no preenchimento dos dados financeiros do modelo de RAG.
Uma das fontes de informação indicada no RAG e utilizada nesse município
foi o SIOPS, que segundo o mesmo apresentava algumas incoerências quanto ao
que era pedido no RAG e o que era encontrado no sistema. Percebeu-se que a
interface utilizada na elaboração da planilha pela SES/SC não era a mesma
visualizada pelos municípios, deste modo alguns dados estavam diferentes. Por
isso, foi necessário o auxílio do setor financeiro da secretaria para corrigir o
problema. A outra fonte de informação indicada e utilizada foi o Caderno de
Avaliação do Pacto, que segundo o entrevistado haviam alguns dados incoerentes
por estarem utilizando base de dados incompletas, porém ao contatar os
responsáveis da SES/SC o problema foi solucionado e o indicador atualizado.
No município Beta foram utilizadas todas as fontes de informação indicadas.
Foi destacada a importância da utilização do Caderno de Avaliação do Pacto, que
além de ter facilitado a coleta dos dados, ainda propiciou informações muito
relevantes sobre a situação da saúde no município. De um modo geral, essa
secretaria considera que as fontes indicadas nas instruções de elaboração
facilitaram bastante a produção do RAG.
Por outro lado, a SMS do município Gama utilizou apenas o Caderno de
Avaliação do Pacto e o SIOPS, como a primeira citada. Porém, essa considera que
mais fontes de informações deveriam ser indicadas para a elaboração do
instrumento de planejamento.
A mesma secretaria de saúde considerou que digitar os dados do SIOPS no
modelo é um retrabalho, já que o próprio sistema disponibiliza uma planilha em
formato Excel, possibilitando que essa fosse anexada ao modelo, da mesma
maneira realizada nas planilhas do Pacto pela Saúde.
Pode-se perceber que as fontes de informação indicadas não são totalmente
adaptadas, porém podem ser utilizadas pelas secretarias na elaboração do relatório.
Na sua maioria os dados são enviados pelo próprio município, mas alguns bancos
de dados federais fecham muito tarde, dificultando o cumprimento do prazo de
entrega do RAG delimitado pelo MS. Porém, com exceção do Caderno do Pacto
pela Saúde criado pela SES/SC perde-se muito tempo na transposição desses
dados para as planilhas do modelo, que na maioria das vezes é realizado por
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digitação de cada um. Esse último aspecto é considerado o principal problema
relacionado as fontes de informação.
4.4 Percepção dos usuários quanto à utilização do modelo

De acordo com os dados da SES/SC, até o dia 17 de julho de 2009 dos 170
municípios que já enviaram o RAG, apenas um município optou por não utilizar o
modelo. Desse modo, pode-se perceber que quase todas as secretarias municipais
de saúde do estado optam por utilizar o modelo.
O município Alfa observou que o modelo de RAG deste ano tornou-se uma
fotografia do que foi realizado com os recursos financeiros do município, limitando a
análise da saúde do município apenas para a planilha do pacto pela saúde. O
mesmo considera que deveria haver mais planilhas refletindo o efeito que a gestão
possa ter provocado na situação de saúde da população. Na visão do município, o
RAG não é apenas uma prestação de contas, mas envolve também a apresentação
dos resultados atingidos na saúde da população.
As SMS do município Alfa e Gama afirmaram que o modelo tem como fator
positivo a criação de um padrão para o Estado, possibilitando o alinhamento entre
municípios de grande porte e de pequeno porte a um mesmo nível desejado de
quantidade e tipo de informações.
Por último, percebeu-se nas respostas dos municípios que apesar de o
modelo possibilitar um RAG bem estruturado, auxiliar no controle das ações do
plano e gerar momentos propositivos e avaliativos das ações de saúde do município,
na maioria das vezes a falta de tempo, conhecimento e troca de idéias acaba
limitando o potencial do mesmo, tornando-o apenas mais um processo a ser
preenchido e enviado pelo município.
Essa característica torna o modelo reducionista, onde os usuários acabam
preenchendo somente o que se pede, sem aproveitar todo o potencial ou ir além do
que é solicitado. Mesmo assim, os usuários consideram que o modelo é uma
ferramenta que deve ser mantida e o que deve ser mudado é a forma como vem
sendo utilizado pelos usuários.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde seu surgimento o Sistema Único de Saúde, através da atuação
conjunta dos Municípios, Estados e União, provocou uma sensível mudança nos
serviços de saúde prestados a população brasileira. O Pacto pela Saúde, o Controle
Social e o Sistema de Planejamento do SUS vêm contribuindo bastante na evolução
desse. Entretanto, ainda não é possível dizer que estão sendo efetivamente
cumpridos os princípios doutrinários de Universalidade, Equidade e Integralidade
desse sistema. Essa consideração pode ser comprovada pela comparação da
qualidade na gestão da saúde entre diferentes municípios e estados.
Por isso, aprimorar instrumentos de planejamento capazes de monitorar as
ações e resultados da gestão na saúde é fundamental para identificar os erros e
melhorar o que já vem sendo feito pelos gestores de saúde. Nesse sentido, o
Relatório Anual de Gestão, se elaborado competentemente, pode se tornar um
grande passo para um cumprimento efetivo dos princípios acima mencionados.
Partindo-se desse pressuposto, este trabalho buscou analisar o modelo de
Relatório Anual de Gestão 2008 proposto pela Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina. Para realizar esse objetivo, foram elaborados três objetivos
específicos que englobaram a descrição desse modelo, a identificação das
dificuldades apresentados pelos usuários na elaboração, a verificação da adequação
das fontes de informação indicadas e a percepção quanto a utilização do modelo ou
não pelas secretarias municipais de saúde.
Foram identificadas como dificuldades dos municípios pesquisados: pouco
tempo para elaboração do modelo, pouca assessoria técnica, falta de conhecimento
técnico relacionado ao uso do Microsoft Office Excel, diferença entre software do
modelo e o utilizado no município, falta de instrução quanto a especificação da rede
de saúde solicitada no modelo (pública, privada ou pública e privada), dificuldade em
alinhar a execução orçamentária com as ações dos planos de saúde, comprovando
a pouca relação entre as áreas de planejamento e orçamento nos municípios,
comunicação interna lenta e difícil, falta de instrumentos de gestão como o Plano de
Saúde ou a Programação Anual e a mudança de governos provocada pela eleição
do ano anterior.
Foi considerado que os dados fornecidos nas fontes indicadas são
importantes para o RAG, porém, com exceção do Caderno de Avaliação do Pacto, é
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bastante trabalhosa e lenta a transferência dos dados do SIOPS, Sala de Situação e
CNES para as planilhas. Por isso, percebeu-se que os municípios perdem bastante
tempo na coleta de dados e acabam realizando a análise em cima desses
superficialmente.
Percebeu-se que quase na sua totalidade os municípios optam por usar o
modelo de RAG disponibilizado, bem como ressaltam a importância de que o
modelo cria um padrão desse instrumento no estado. O modelo possibilita a criação
de um relatório bem estruturado, auxilia no controle das ações do plano e gera
momentos propositivos e avaliativos das ações de saúde propostas pelos gestores
da saúde no município, no entanto, fatores como a falta de capacidade técnica e
pessoal trabalhando diretamente com o planejamento limitam a utilização de todo o
potencial do instrumento.
Como esclarecimento final, percebeu-se que o modelo de RAG da SES/SC é
uma forma de auxiliar os municípios na criação desse instrumento de gestão. Este
fato foi reconhecido pela utilização de diversas planilhas desse modelo como base
para a criação de um aplicativo piloto de RAG nacional pelo Ministério da Saúde.
Esse aplicativo traria a padronização desse instrumento em todo o país e acabaria
com a dificuldade e lentidão na coleta de dados dos diferentes sistemas utilizados e
indicados nas instruções de elaboração do RAG de Santa Catarina.
Entretanto, para que o ciclo dos instrumentos de gestão funcione
adequadamente e o sistema de planejamento da saúde seja eficiente e eficaz como
um todo, deve ser realizada corretamente a elaboração, não só do RAG, mas
também do Plano de Saúde e da Programação Anual de Saúde. Para isso, é
imprescindível pessoas dedicadas, competentes e capazes de gerenciar e participar
ativamente desse processo em cada um dos 293 municípios do Estado com o
auxílio da SES/SC e do Ministério da Saúde.
Por fim, para trabalho futuros, sugere-se realizar uma pesquisa que abranja
todos os municípios do estado que elaboraram o Relatório Anual de Gestão a partir
do modelo.
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ANEXO A – DELIBERAÇÃO 028/CIB/09

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Comissão Intergestores Bipartite

DELIBERAÇÃO 028/CIB/09

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 140ª reunião
ordinária do dia 24 de abril de 2009, considerando,



O disposto no Decreto Federal nº 1651/95, Art. 9º, e na Lei Complementar
101/00, Art.48, que tratam da obrigatoriedade da prestação trimestral de
contas por parte dos gestores públicos;



O disposto na Portaria nº 3.332 de 28 de dezembro de 2006 que aprova as
orientações gerais relativas aos instrumentos do sistema de planejamento do
SUS.



O disposto na Portaria nº 3.176/GM/MS de 24 de maio de 2008 que aprova as
orientações acerca da elaboração, da aplicação e do fluxo do relatório anual
de Gestão.



O disposto na Portaria nº 325 /GM/MS, de 10 de janeiro de 2007, que em seu
Art. 2º institui o Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do
Pacto pela Saúde para pactuação unificada;



O disposto no Caderno 6 do sistema de Planejamento do SUS, acerca da
elaboração, da aplicação e do fluxo do Relatório anual de Gestão-RAG.



A busca do aprimoramento do Relatório Anual de Gestão de cunho Municipal
e com vistas a simplificar sua alimentação pelos municípios, bem como
desenvolver mecanismos de análise e interpretação de dados.
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RESOLVE:
Art.1º - Aprovar as Planilhas que compõem o modelo de Relatório Anual de Gestão
– RAG e as Planilhas de Acompanhamento do Avalia Pacto 2008, visando sua
qualificação e adequação às mudanças estabelecidas no processo unificado de
pactuação dos indicadores da Portaria GM 325 de 2008.
Parágrafo Único – As planilhas do Relatório Anual de Gestão Municipal estarão
disponíveis na página da SES na internet (www.saude.sc.gov.br) (anexo a esta
deliberação).

Art.2º - Recomenda-se que os municípios utilizem o modelo proposto por esta
deliberação.
Parágrafo Único – Os municípios que já encaminharam o relatório e que não
atendem aos termos da organização do Relatório Anual de Gestão conforme a
Portaria nº 3.176/GM/MS, deverão fazer as adequações necessárias a este novo
modelo e reapresentar ao CMS.

Art. 3º - Com relação ao Prazo fica mantido o do encaminhamento conforme o artigo
80 da Portaria nº 3.176/GM/MS de 24 de maio de 2008, ou seja, para os municípios, o
prazo estabelecido é até 31 de maio de cada ano com a respectiva resolução do
Conselho Municipal de saúde.

Art. 4º - A Comissão Intergestores Bipartite, recebe o consolidado das informações do
Respectivo Relatório Anual de Gestão Municipal e Estadual e, até 30 de junho de
cada ano, deve encaminhar a Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

Art. 5º - A Comissão Intergestores Bipartite, deverá encaminhar mensalmente os
dados atualizados para a Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

Florianópolis, 24 de abril de 2009

CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO

CELSO LUIZ DELLAGIUSTINA

Coordenadora CIB/SES

Coordenador CIB/COSEMS

