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Competência do MTFC

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, o MTFC re-
aliza ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pelo MTFC até a certificação de sua efe-
tiva implementação.
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Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 Um dos objetivos do Programa 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde é 
implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade 
na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e finan-
ciamento estável, conforme estabelecido no PPA 2012-2015. Além disso, no PPA ainda estão 
inseridas várias iniciativas ao controle social, tais como ‘Ampliação da participação social para o 
fortalecimento do SUS’; ‘Aprimoramento do Pacto Federativo, com desenvolvimento do pro-
cesso de contratualização, cooperação interfederativa e gestão compartilhada do SUS’, entre 
outras. Esse objetivo e iniciativas trazem para o âmbito do SUS os princípios de controle social 
presentes na Constituição de 1988.

Finalidade da Ação

 As fiscalizações consolidadas neste relatório não se vinculam a ação orçamentária 
específica, mas sim à gestão da política de saúde nos municípios brasileiros.

Assim, focaram-se no funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, bem 
como nos documentos de planejamento e prestação de contas dos recursos da área da 
saúde, a saber: Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.

A Lei n.º 8.080/1990, em seu artigo 33, diz que os recursos financeiros do SUS serão de-
positados em contas especiais dos Fundos Estaduais e Municipais, em cada esfera de sua 
atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. A Porta-
ria MS n.º 399 de 2006 estabelece que os projetos de investimento apresentados para o 
Ministério da Saúde deverão ser aprovados por esses mesmos Conselhos, que também 
devem desempenhar papel de destaque no planejamento da Saúde. Os CMS formam uma 
estrutura que possibilita participação popular e controle social, da qual depende a maioria 
das ações que visam aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde. 

Os CMS, os Fundos Municipais de Saúde, os Planos de Saúde e os Relatórios Anuais de 
Gestão são condicionantes para o recebimento de recursos federais da área de saúde, nos 
termos da Lei n.º 8.142/1990 e da Lei Complementar nº. 141/2012.
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Como acontece

 A Constituição Federal de 1988 determinou a implantação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), tendo, como diretrizes, a descentralização, o atendimento integral e a participação da co-
munidade. As Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.142/1990 regulamentaram a norma constitucional, sendo 
detalhadas por Decretos, Resoluções e Portarias ministeriais. Dentre essas, cabe ressaltar neste 
trabalho a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 453 de 2012, que estabelece as diretrizes 
para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.

A Lei n.º 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde com direção única em cada esfera 
de governo, define o Ministério da Saúde - MS como gestor no âmbito da União e as Secretarias 
de Saúde, ou órgãos equivalentes, no âmbito dos Estados e Municípios. A Lei n.º 8.142/1990, 
no seu art. 4.°, estabelece que, para estarem aptos a receber recursos federais, os Municípios 
deverão contar com os seguintes instrumentos da gestão descentralizada: Conselho de Saúde, 
Fundo de Saúde, Plano de Saúde e Relatório de Gestão. Essa Lei define o Conselho de Saúde 
como um órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde, sendo composto por uma representação de usuários do SUS paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

Conforme a Resolução/CNS n.º 453 de 2012, os Conselhos de Saúde são espaços de participação 
da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, devendo ser instituídos por lei. 
Para a criação dos Conselhos Municipais de Saúde é necessária Lei Municipal. As vagas nos CMS 
deverão ser distribuídas de forma a 50% ficarem com entidades e movimentos representativos 
de usuários, 25% com entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% com 
representantes do governo e de prestadores de serviços privados conveniados. Os Governos 
Municipais deverão garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento dos CMS.

Dentre as suas atribuições, o CMS deve definir as diretrizes para a elaboração do Plano de 
Saúde, anualmente deliberar sobre a aprovação dos Relatórios de Gestão, avaliar e deliberar 
sobre contratos, consórcios e convênios, propor critérios para programação e execução fi-
nanceira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos 
recursos. A cada quadrimestre, deverão constar, dos itens das pautas das reuniões do CMS, o 
pronunciamento do gestor municipal prestando contas, em relatório detalhado, do andamento 
dos planos de saúde, da agenda da saúde pactuada e do relatório de gestão; dados sobre os 
montantes, as formas de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período; 
bem como a produção e oferta de serviços nas redes assistenciais municipais.

Sendo uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, ava-
liação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econô-
micos e financeiros, os CMS devem fortalecer a participação e o controle social no SUS, suas 
reuniões plenárias devem acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da 
sociedade, com a periodicidade mínima de uma reunião por mês, e devem abordar assuntos 
relevantes relacionados aos serviços de saúde em âmbito local.
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Volume de recursos envolvidos

 Conforme já exposto, as fiscalizações tem por objetivo identificar a gestão da saúde 
municipal quanto à presença e funcionamento de condicionantes para o recebimento de recur-
sos federais da área da saúde, de forma que não há recursos financeiros diretamente relaciona-
dos a esta fiscalização, muito embora a atuação dos CMS reflete na qualidade da aplicação dos 
recursos de saúde nos municípios de forma geral.

Questões Estratégicas

 A avaliação da Gestão da Saúde Municipal teve como objetivo geral responder às se-
guintes questões estratégicas e suas subquestões:

1. O Fundo Municipal de Saúde existe e é movimentado pelo responsável competente?

1.1 O Fundo de Saúde foi formalmente criado por lei?

1.2 O Fundo de Saúde é gerido exclusivamente pelo Secretário de Saúde?

2. O Conselho Municipal de Saúde existe e funciona adequadamente?

2.1. O Conselho de Saúde foi legalmente criado?

2.2 O Conselho de Saúde tem composição paritária?

2.3 O Presidente do Conselho de saúde foi eleito entre e por seus membros titulares?

2.4 O Governo Municipal contribui para o funcionamento do Conselho de Saúde?

2.5  O Conselho de Saúde recebe informações do Gestor sobre suas contas e atividades?

2.6 O CMS está se reunindo ao menos uma vez por mês?

2.7 Os conselheiros receberam capacitação para desempenho de suas atividades?

3. O Plano de Saúde existe e está em vigor?

3.1 O Plano de Saúde foi elaborado?

3.2 O Plano de Saúde foi aprovado pelo Conselho de Saúde?

3.3 O Plano de saúde tem conteúdo e estrutura conforme legislação vigente?

3.4 O Plano de Saúde foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o primeiro ano de 
gestão em curso?

4. O Relatório Anual de Gestão existe e foi analisado pelas instâncias municipal e fe-
deral de controle?

4.1 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi elaborado?
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4.2 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi encaminhado ao CMS para 
deliberação?

4.3 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi aprovado pelo CMS?

4.4 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior tem conteúdo e estrutura con-
forme a legislação?

4.5 O Relatório Anual de Gestão Municipal foi elaborado, encaminhado e aprovado durante 
o primeiro ano de gestão em curso?

4.6 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior encontra-se disponível no 
SARGSUS?

4.7 O Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria, efetua análise dos Relató-
rios de Gestão, nos termos da Lei n° 8.080/1990 e da Lei Complementar n.º 141/2012?

Conclusões e Recomendações

 O acompanhamento da execução da gestão da política de saúde nos municípios, reali-
zado quando da execução das 35.ª, 36.ª, 37.ª e 38.ª Etapas do Programa de Fiscalização a partir 
de Sorteios Públicos, compreendeu 190 municípios distribuídos por todas as Unidades da Fe-
deração, no período compreendido entre 2011 e 2013, sendo que os resultados das ações de 
controle individuais foram levados ao conhecimento do gestor federal em seis oportunidades: 
maio de 2012 (envio dos relatórios do 35.° Sorteio), fevereiro de 2013 (36.° Sorteio), julho de 
2013 (37.° Sorteio) e outubro de 2013 (38.° Sorteio). Esses resultados foram consolidados no 
Relatório de Acompanhamento de Programa de Governo n.° 23/2014, de 20/11/2014, enca-
minhado ao gestor em dezembro de 2014. Os resultados das ações individuais das 39.ª e 40.ª 
Etapas do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, nas quais foram realizadas 
fiscalizações em 120 municípios, dois dos quais já haviam sido fiscalizados na 35.ª Etapa, foram 
encaminhados ao gestor em novembro de 2013 (39.° Sorteio) e setembro de 2015 (40.° Sor-
teio). Ao todo foram realizadas 310 fiscalizações em 308 municípios. 

A partir dessas fiscalizações foi possível obter resultados de caráter estrutural sobre as ques-
tões estratégicas que avaliam a execução da gestão da política de saúde nos municípios em seus 
diversos aspectos. 

1. O Fundo Municipal de Saúde existe e é movimentado por responsável competente?

Verificou-se a existência de leis instituidoras dos Fundos de Saúde na totalidade dos municípios 
examinados. Quanto à gestão desses fundos, entretanto, sua autonomia é afetada pela ausência de 
direção exclusiva do Secretário Municipal de Saúde em cerca de 40% dos municípios fiscalizados.

Desse modo, foi recomendado à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP que 
propusesse, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, alteração da Portaria GM/MS nº. 
204/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, de forma a se explicitar que 
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a gestão das contas do Fundo de Saúde deve ser exclusiva do Secretário de Saúde, em confor-
midade com o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.080/1990.

A SGEP se manifestou afirmando que irá levar a temática para o Grupo de Trabalho – GT de 
Gestão, espaço onde deverá ser discutida a revisão da referida portaria para que, em discussão 
tripartite, se possa ter uma posição sobre esse assunto, de forma que essa recomendação de-
verá ser implementada brevemente. 

 2. O Conselho Municipal de Saúde existe e funciona adequadamente?

Na questão identificou-se, como aspecto positivo do controle social, a existência formal dos 
Conselhos Municipais de Saúde - CMS em 99,3% dos Municípios fiscalizados. Por outro lado, 
foram verificadas falhas na representatividade de 21,7%% dos conselhos, na eleição de 17,9% 
de seus presidentes e na concessão de dotação orçamentária e/ou secretaria-executiva para 
55,2% das instâncias de controle. Verificou-se também a ausência de reuniões mensais em 
43,5% dos conselhos e que 32,1% dos Governos Municipais avaliados não têm apresentado 
informações quadrimestrais sobre suas contas e atividades ao CMS, com comprometimento da 
eficácia de atuação do controle social e 60,8% dos conselheiros pesquisados declararam não 
terem recebido capacitação para o desempenho de suas funções.

Diante disso, em caráter pontual, foram feitas recomendações quanto à situação dos municípios 
envolvidos. Já em caráter estruturante, foi feita recomendação de que a eleição dos conselheiros 
representantes do segmento de usuários, a exemplo do ocorrido no âmbito dos Conselhos de 
Assistência Social (art. 17 da Lei nº. 8.742/1993) e após negociação com o Ministério Público, fos-
se supervisionada pelo MP ocorrendo, prioritariamente, nas Conferências Municipais de Saúde.

Considerando a resposta dada pela Secretaria de Gestão Participativa e a necessidade de apri-
morar os controles preventivos, a CGU considerou oportuno alterar a recomendação para: 
“Propor, na Comissão Intergestores Tripartite, que sejam instituídos mecanismos de controle, 
utilizando os sistemas de informação do Ministério da Saúde, como o CNES, para sistemática e 
regularmente verificar se os membros representantes dos usuários não estão diretamente vin-
culados à administração municipal de saúde ou aos prestadores de serviços, de forma a garantir 
a paridade na representação dos Conselhos de Saúde.”. 

A SGEP concordou em levar essas temáticas para o GT de Gestão por meio da Secretaria Executi-
va – SE/CIT, para discutir e pactuar a melhor forma de atendimento a dessas duas recomendações.

Outra recomendação foi a apresentação, ao Conselho Nacional de Saúde, com fundamento 
nos princípios da moralidade administrativa e da segregação de funções, de proposta de revi-
são da Resolução CNS nº. 453/2012 a fim de explicitar a incompatibilidade entre as funções de 
presidente do conselho e de secretário de saúde, embora a SGEP tenha manifestado o enten-
dimento de que é legítimo e não fere a moralidade administrativa e nem é incompatível, que o 
gestor possa ser o Presidente do Conselho de Saúde. 



12

Também foi recomendada a introdução de política de comunicação permanente com os Con-
selhos de Saúde por meio de inserção periódica no Sistema de Acompanhamento dos Conse-
lhos de Saúde-SIACS de orientações e diretrizes relacionadas à composição e ao funcionamen-
to dos Conselhos de Saúde. E, por fim, que fosse realizada análise de risco de forma a priorizar 
ações de capacitação de conselheiros, trabalhadores e usuários do SUS para o exercício do 
controle social na gestão pública do SUS nos municípios em que forem identificados maiores 
índices de falha na atualização dos sistemas SIACS e Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão - 
SARGSUS. Quanto a essas recomendações, a SGEP encaminhou documentação comprovando 
o atendimento das mesmas.

3. O Plano de Saúde existe e está em vigor?

Nas fiscalizações identificou-se que aproximadamente 89% dos municípios elaboraram o Plano 
Municipal de Saúde - PMS, tendo 83,8% sido aprovados pelos Conselhos de Saúde, sendo que 
66,7% foram elaborados, encaminhados e aprovados durante o primeiro ano de gestão em 
curso. Também foi verificado que, em 37,0% dos casos examinados, os PMS apresentavam 
falhas de conteúdo, estrutura ou não foram elaborados. Essas falhas observadas nos PMS de-
monstram uma deficiência no planejamento que, entretanto, não teve como consequência o 
mesmo grau de desaprovação dos mesmos pelos Conselhos de Saúde.

Foi recomendado à SGEP instituir parceria com o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde – CONASEMS e outros com vistas à capacitação das Secretarias Municipais de Saúde no 
processo de elaboração do RAG e PMS. O MS informou a realização de uma oficina nacional que 
abordou o processo de planejamento no SUS, realizada em novembro de 2014, diversas parcerias 
com os COSEM de todos os Estados e a elaboração do Manual de Planejamento no SUS, organiza-
do e publicado em 2015, de forma que essa recomendação pode ser considerada atendida.

Também foi recomendado, em complementação ao Acórdão nº. 3130/2013 – TCU – Plenário 
e ao art. 3º. da Portaria GM/MS nº. 2.135/2013, instituir a obrigatoriedade do preenchimento 
e inserção tanto do Plano de Saúde quanto das respectivas Programações Anuais no Sistema 
de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGSUS, utilizando-se, a exemplo do que ocorre com o 
Relatório Anual de Gestão, de modelo padronizado com as informações necessárias aos instru-
mentos de planejamento do Sistema Único de Saúde.

Esta recomendação foi atendida pelo MS. Entretanto, a CGU alerta para a necessidade de se 
evitar que os Planos de Saúde e Relatórios de Gestão sejam inseridos com deficiências, pois 
o Sistema não possui forma de criticá-los, o que poderá ser melhorado se esses documentos 
forem inseridos na forma de formulários que tornem a inclusão de todos os elementos neces-
sários desses documentos obrigatória.

Recomendou-se, ainda, utilizar as informações do Sistema SARGSUS acerca dos PMS e RAG 
de forma a priorizar o acompanhamento e a fiscalização, pelo Sistema Nacional de Auditoria 
do SUS, dos entes federativos que não elaborarem os documentos ou não apresentarem as 
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informações previstas na legislação vigente. Quanto a essa recomendação, as medidas adotadas 
pela SGEP permitem considerar a recomendação atendida.

4. O Relatório Anual de Gestão existe e foi analisado pelas instâncias municipal e 
federal de controle?

Sobre o Relatório Anual de Gestão, verificou-se que 92,9% dos municípios elaboraram a pres-
tação de contas anual da gestão dos recursos da saúde, tendo 81,8% dos municípios aprovado 
o CMS, sendo que, em 74,2% dos mesmos, o RAG foi elaborado, encaminhado e aprovado 
durante o primeiro ano de gestão em curso.

Verificou-se também que, em 36,7% da amostra, o Relatório de Gestão não se encontrava com 
conteúdo e/ou estrutura adequados, estando os demais 63,3% em conformidade com a legislação.

Recomendou-se, à SGEP, instituir procedimento de comunicação institucional no Ministério 
da Saúde com vistas a notificar as secretarias finalísticas do órgão da ausência de informação 
no Sistema SARGSUS de apresentação do RAG e PMS, com vistas à adoção das providências 
constantes do artigo 4º, parágrafo único da Lei nº. 8.142/1990. O MS respondeu apresentou as 
medidas já adotadas para atender a essa recomendação, a qual foi considerada atendida.

Constatou-se também que a comprovação da aplicação dos recursos, por meio da análise 
dos Relatórios Anuais de Gestão dos entes recebedores, está sem definição na atual Estrutura 
Regimental do Ministério da Saúde, pois não está explicitada a competência do Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS nessa atividade e não foi instituído um Plano Anual 
de Comprovação de Aplicação dos Recursos Transferidos Fundo a Fundo, em analogia ao ins-
trumento de prestação de contas de convênios.

De forma estruturante, foi recomendada uma revisão dos normativos regimentais com o objetivo 
de estabelecer explicitamente como competência do Sistema Nacional de Auditoria, cuja coorde-
nação compete ao DENASUS, a análise sistemática dos Relatórios Anuais de Gestão para fins de 
cumprimento dos dispositivos legais que determinam a realização dessa análise para comprovar 
a regular aplicação dos recursos transferidos, notadamente na modalidade fundo a fundo. O MS 
informou que esta adotando providências para que a recomendação seja implementada.

Também foi recomendado que sejam atribuídas, ao DENASUS, a coordenação da elaboração e a 
supervisão da execução do Plano Anual de Comprovação de Aplicação dos Recursos Transferidos 
Fundo a Fundo, a ser inserido como seção específica no Plano Anual de Atividades de Auditoria. 

Por fim, foi recomendado:

•	 Que o DENASUS elabore Protocolo para o desenvolvimento da sistemática de aná-
lise dos Relatórios Anuais de Gestão, conforme determinam a Lei n° 8.080/1990, Lei n° 
8.142/1990 e Lei Complementar n° 141/2012, para fins de comprovação da aplicação dos 



14

recursos transferidos fundo a fundo. Protocolo que deve prever a utilização, dentre outros 
sistemas nacionais de informação da saúde, do SARGSUS e do Portal “Saúde com Mais 
Transparência”, identificando-se física e financeiramente, para análise, o destino dessas apli-
cações. 

•	 Que o DENASUS elabore Relatório Anual de Atividades de Auditoria - após a execu-
ção do Plano Anual de Atividades de Auditoria - o qual deve ser estruturado tanto para ser 
inserido integralmente no Relatório de Gestão do Fundo Nacional de Saúde quanto para 
ser inserido parcialmente no Relatório de Gestão de cada Secretaria finalística do Ministério 
da Saúde, conforme a responsabilidade, quando da Prestação e Auditoria Anual de Contas.

•	 Que esse Relatório Anual de Atividades de Auditoria seja encaminhado, para subsidiar 
a deliberação do Conselho Nacional de Saúde sobre os Relatórios de Gestão do Ministério 
da Saúde, como forma de promover a qualificação do controle social. 

Essas três recomendações foram atendidas.

 Benefícios obtidos

 Os relatórios de fiscalização foram encaminhados rotineiramente ao BNB para adoção 
de proAs medidas adotadas pelo gestor, a utilização das informações do Sistema SARGSUS 
acerca dos PMS e RAG de forma a priorizar o acompanhamento e a fiscalização pelo Sistema 
Nacional de Auditoria, o aprimoramento da comunicação institucional do Ministério da Saúde, 
de forma a informar as secretarias finalísticas do órgão da situação dos RAG e PMS no Sistema 
SARGSUS, a maior sistematização do trabalho do DENASUS, a elaboração de Protocolo para 
análise de RAG e o encaminhamento sistemático das informações obtidas para subsidiar as de-
liberações do Conselho Nacional de Saúde são medidas que possibilitarão um maior controle 
dos repasses de recursos federais para os municípios e o aprimoramento desta política pública.

Outras medidas, entretanto, estão em fase de implementação, de forma que ainda não é pos-
sível dimensionar os benefícios advindos das recomendações correspondentes.



Sumário

1. Introdução ............................................................................................................................17

2. Objetivos e abordagem ........................................................................................................19

3. Escopo da avaliação ..............................................................................................................21

4. Resultados ............................................................................................................................21

4.1. O Fundo Municipal de Saúde existe e é movimentado adequadamente? ..................................22

4.1.1 O Fundo de Saúde foi formalmente criado por lei? .................................................................22

4.1.2 O Fundo de Saúde é gerido exclusivamente pelo Secretário de Saúde? ...................................22

4.2. O Conselho Municipal de Saúde existe e funciona adequadamente? ........................................24

4.2.1. O Conselho de Saúde foi legalmente criado? .........................................................................24

4.2.2 O Conselho de Saúde tem composição paritária? ...................................................................24

4.2.3 O Presidente do Conselho de Saúde foi eleito entre e por seus membros titulares? ................25

4.2.4 O Governo Municipal contribui para o funcionamento do Conselho de Saúde? ........................27

4.2.5 O Conselho de Saúde recebe informações do Gestor sobre suas contas e atividades? ..............27

4.2.6 O CMS está se reunindo ao menos uma vez por mês? ............................................................28

4.2.7 Os conselheiros receberam capacitação para desempenho de suas atividades? ......................29

4.3. O Plano de Saúde existe e está em vigor? ..................................................................................31

4.3.1 O Plano de Saúde foi elaborado? ............................................................................................31

4.3.2 O Plano de Saúde foi aprovado pelo Conselho de Saúde? ........................................................32

4.3.3 O Plano de saúde tem conteúdo e estrutura conforme legislação vigente? .............................32

4.3.4 O Plano de Saúde foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o primeiro ano de gestão   
em curso? .................................................................................................................................... 33

4.4. O Relatório Anual de Gestão existe e foi analisado pelas instâncias municipal e federal de 
controle? ............................................................................................................................................35



4.4.1 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi elaborado? ..................................35

4.4.2 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi encaminhado ao CMS para 
deliberação? .................................................................................................................................36

4.4.3 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi aprovado pelo CMS? ....................36

4.4.4 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior tem conteúdo e estrutura conforme a 
legislação? ....................................................................................................................................37

4.4.5 O Relatório Anual de Gestão Municipal foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o 
primeiro ano de gestão em curso? ................................................................................................ 38

4.4.6 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior encontra-se disponível no SARGSUS? ....... 38

4.4.7 O Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria, efetua análise dos Relatórios 
de Gestão dos entes federativos, nos termos da Lei n° 8.080/1990 e da Lei Complementar nº. 
141/2012? .................................................................................................................................. 38

5. Conclusão  ............................................................................................................................44

Anexo – Municípios Fiscalizados ..............................................................................................46



17

1. Introdução

 As fiscalizações consolidadas neste relatório não se vinculam a ação orçamentária espe-
cífica, mas sim à gestão da política de saúde nos municípios brasileiros.

Assim, focaram se no funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, bem como 
nos documentos de planejamento e prestação de contas dos recursos da área da saúde, a sa-
ber: Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.

A Constituição Federal de 1988 determinou a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tendo, como diretrizes, a descentralização, o atendimento integral e a participação da comuni-
dade. As Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.142/1990 regulamentaram a norma constitucional, sendo 
detalhadas por Decretos, Resoluções e Portarias ministeriais. Dentre essas normas estabele-
cidas, cabe ressaltar a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 453 de 2012, diretamente 
relacionada aos Conselhos de Saúde. 

A Lei n.° 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde com direção única em cada esfera 
de governo, define o Ministério da Saúde - MS como gestor no âmbito da União e as Secretarias 
de Saúde, ou órgãos equivalentes, no âmbito dos Estados e Municípios. 

Os Munícipios para receberem recursos federais devem pautar-se no disposto na Lei nº 
8.142/1990, art. 4º, a qual estabelece que esses deverão contar com os seguintes instrumentos 
da gestão descentralizada:

a) Fundo de Saúde;

b) Conselho de Saúde;

c) Plano de Saúde;

d) Relatório de Gestão.

Por determinação legal, o Conselho de Saúde, o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde e o Rela-
tório de Gestão são condições necessárias para o recebimento de recursos federais na área da 
saúde. Além desse papel fundamental, esses instrumentos básicos de gestão possuem outras 
características que detalham melhor a relevância de cada um deles a seguir apresentadas.

Os Fundos de Saúde, conforme definição da LC n.° 141/2012 são unidades orçamentárias e 
gestoras dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde,  além de contas recebe-
doras de recursos, constituem-se em instrumentos:
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•	 de gestão dos recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde, de forma autônoma à conta única da Prefeitura;

•	 de planejamento, dado que possibilita aos gestores visualizar os recursos de que dispõe 
para execução das ações e serviços de saúde; e

•	 de controle, por facilitar o acompanhamento permanente sobre as fontes de receitas, 
seus valores e data de ingresso, as despesas realizadas, os recebimentos das aplicações 
financeiras, entre outros.

A Lei 8.142/1990 define o Conselho de Saúde como um órgão colegiado que atua na formula-
ção de estratégias e no controle da execução da política de saúde, sendo composto por uma 
representação de usuários do SUS paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Conforme a Resolução/CNS 453 de 2012, os Conselhos de Saúde são espaços de participação 
da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, devendo ser instituídos por 
lei. Para a criação dos Conselhos Municipais de Saúde, Lei Municipal. As vagas nos CMS deve-
rão ser distribuídas de forma a 50% ficarem com entidades e movimentos representativos de 
usuários, 25% com entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% com 
representantes do governo e de prestadores de serviços privados conveniados. Os Governos 
Municipais deverão garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento dos CMS.

Dentre as suas atribuições, o Conselho Municipal de Saúde - CMS deve definir as diretrizes 
para a elaboração do Plano de Saúde, deliberar sobre a aprovação dos Relatórios de Gestão, 
avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, propor critérios para programação 
e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e 
destino dos recursos. A cada quadrimestre, deverão constar, dos itens das pautas das reuniões 
do CMS, o pronunciamento do gestor municipal prestando contas, em relatório detalhado, do 
andamento dos planos de saúde, da agenda da saúde pactuada, do relatório de gestão, dados 
sobre os montantes, as formas de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no 
período, bem como a produção e oferta de serviços nas redes assistenciais municipais.

Sendo uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, ava-
liação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econô-
micos e financeiros, os CMS devem fortalecer a participação e o controle social no SUS, suas 
reuniões plenárias devem acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da 
sociedade, com a periodicidade mínima de uma reunião ao mês.

No âmbito do SUS, o planejamento é um instrumento estratégico de gestão, mediante o qual 
cada esfera de governo deve se valer para a observância dos princípios e o cumprimento das 
diretrizes operacionais que norteiam o Sistema Único de Saúde. É responsabilidade do gestor 
municipal desenvolver o processo de planejamento, programação e avaliação da saúde local, de 
modo a atender as necessidades da população de seu município com eficiência e efetividade. 
Assim, os Planos de Saúde devem orientar as ações e os serviços de saúde, incluindo o orça-
mento para a sua execução.
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No cumprimento do dever de prestar contas, o instrumento chave para a comprovação da 
conformidade da aplicação dos recursos financeiros do Fundo, destinados às ações e serviços 
de saúde, é o Relatório de Gestão. Esse documento deve avaliar o cumprimento dos objetivos 
e das metas explicitadas no Plano de Saúde, bem como da aplicação dos recursos em cada 
exercício anual, sendo elaborados pelos gestores e submetidos aos respectivos Conselhos de 
Saúde. Além disso, o Relatório de Gestão destina-se a sistematizar e divulgar informações so-
bre os resultados obtidos. Este instrumento deve possibilitar o acompanhamento da conformi-
dade da aplicação de recursos à programação aprovada.

 Conforme já exposto, esta é uma avaliação da gestão da saúde municipal quanto à pre-
sença e funcionamento de condicionantes para o recebimento de recursos federais da área da 
saúde, de forma que não há recursos financeiros específicos fiscalizados.

 Cabe ressaltar, entretanto, que esses recursos recebidos através de transferência pela 
modalidade fundo a fundo, para os quais a competência primária de fiscalizar, além de participar 
no planejamento da execução, aprovando os Planos de Saúde e os Relatórios de Gestão, é dos 
Conselhos Municipais de Saúde tiveram, no exercício de 2013 a 2015, dotação de R$ 122 bilhões. 
Materialidade que demonstra a relevância da avaliação desses mencionados condicionantes. 

2. Objetivos e abordagem

 A participação da comunidade, mediante os Conselhos de Saúde, está prevista na Cons-
tituição Federal, sendo uma diretriz que organiza o sistema público de saúde. Essa participação, 
na perspectiva do controle social, possibilita a população interferir na gestão da saúde, negociar 
com o Estado o que fazer, orientando as ações relativas à saúde para que melhor atendam os 
interesses da coletividade.

Além disso, a Lei Complementar nº. 141/2012 e a Lei nº. 8.142/1990 condicionam a transferên-
cia de recursos federais para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios à existência de Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com composição paritária, 
Plano de Saúde e Relatórios de Gestão.

Assim, a avaliação da execução da ação de governo se deu por meio da resposta às seguintes 
questões e subquestões estratégicas:

1. O Fundo Municipal de Saúde existe e é movimentado?

1.1 O Fundo de Saúde foi formalmente criado por lei?

1.2 O Fundo de Saúde é gerido exclusivamente pelo Secretário de Saúde?



20

2. O Conselho Municipal de Saúde existe e funciona adequadamente?

2.1. O Conselho de Saúde foi legalmente criado?

2.2  O Conselho de Saúde tem composição paritária?

2.3  O Presidente do Conselho de saúde foi eleito entre e por seus membros titulares?

2.4  O Governo Municipal contribui para o funcionamento do Conselho de Saúde?

2.5  O Conselho de Saúde recebe informações do Gestor sobre suas contas e atividades?

2.6  O CMS está se reunindo ao menos uma vez por mês?

2.7 Os conselheiros receberam capacitação para desempenho de suas atividades?

3. O Plano de Saúde existe e está em vigor?

3.1 O Plano de Saúde foi elaborado?

3.2 O Plano de Saúde foi aprovado pelo Conselho de Saúde?

3.3 O Plano de saúde tem conteúdo e estrutura conforme legislação vigente?

3.4 O Plano de Saúde foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o primeiro ano de 
gestão em curso?

4. O Relatório Anual de Gestão existe e foi analisado pelas instâncias municipal e fede-
ral de controle?

4.1 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi elaborado?

4.2 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi encaminhado ao CMS para 
deliberação?

4.3 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi aprovado pelo CMS?

4.4 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior tem conteúdo e estrutura con-
forme a legislação?

4.5 O Relatório Anual de Gestão Municipal foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o 
primeiro ano de gestão em curso?

4.6 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior encontra-se disponível no SAR-
GSUS?

4.7 O Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria, efetua análise dos Relatórios 
de Gestão dos entes federativos, nos termos da Lei n° 8.080/1990 e da Lei Complementar nº. 
141/2012?
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3. Escopo da avaliação

 Para a execução da avaliação, a CGU atuou por meio de fiscalizações nas Secretarias 
e Conselhos Municipais de Saúde. O foco foi a avaliação da gestão a partir das atribuições dos 
agentes envolvidos no processo de planejamento e prestação de contas da saúde municipal.

A estratégia de atuação incluiu o sorteio de 310 fiscalizações que ocorreram em 308 municípios 
em decorrência das 35.ª, 36.ª, 37.ª, 38.ª, 39.ª e 40.ª Etapas do Programa de Fiscalização a partir 
de Sorteios Públicos realizada pela CGU. Dois dos municípios sorteados na 35.ª Etapa também 
foram sorteados em Etapas posteriores. Um na 39.ª Etapa e outro na 40.ª Etapa. Não foi ne-
cessária a elaboração de amostras nos municípios selecionados, tendo sido avaliadas a atuação 
de todos os Conselhos Municipais de Saúde e de todas as Secretarias Municipais de Saúde na 
elaboração/provação e encaminhamento do RAG e do PMS.

A Partir do 38.º Sorteio, os questionamentos relacionados à existência e à movimentação do 
Fundo de Saúde passaram a ser incorporados às fiscalizações realizadas no Componente Finan-
ceiro do Bloco de Atenção Básica.

Para a realização dessa avaliação, as equipes utilizaram procedimentos e técnicas de fiscalização, 
em especial a análise documental com o objetivo de obter evidências suficientes e adequadas para 
analisar as informações necessárias à formulação e fundamentação de opinião por parte da CGU. 
Realizou-se, ainda, entrevista com os principais agentes envolvidos na execução municipal do 
Programa: gestor municipal e membros da Instância de Controle Social. Complementarmente, 
registros fotográficos foram utilizados para evidenciar algumas das falhas apontadas. 

Também compõe este trabalho análise realizada sobre os mecanismos de controle previstos na 
legislação vigente com a finalidade de comprovar a regular aplicação dos recursos transferidos, mor-
mente na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde aos demais entes da Federação.

 4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram previa-
mente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da Ação de Governo.

As recomendações pontuais foram levadas aos gestores para que adotassem as providências ca-
bíveis e, para cada uma das constatações mantidas após discussão com os gestores dessa ativida-
de, foram acordadas recomendações de caráter estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos 
controles internos, para as quais o gestor federal apresentou as providências que seriam adotadas, 
fixando, inclusive, prazo para implementação.
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Cada uma das recomendações é monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma para im-
plementação estabelecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação.

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada uma das questões e subquestões estraté-
gicas objeto de avaliação, bem como as recomendações de caráter estruturante a elas relacionadas.

4.1. O Fundo Municipal de Saúde existe e é 
movimentado adequadamente?

4.1.1 O Fundo de Saúde foi formalmente criado por lei?

 Dos 139 municípios avaliados nesse aspecto - nas 35.ª, 36.ª e 37.ª Etapas do Programa 
de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos – todos apresentaram a Lei de instituição do Fun-
do Municipal de Saúde em conformidade à Lei n.º 8.142/1990, que estabelece a existência do 
Fundo de Saúde como condição para o recebimento de recursos federais para a cobertura das 
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito fede-
ral, com a Lei Complementar 141/2012 e com o Decreto nº. 7.827/2012, que preveem que o 
Fundo de Saúde seja instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta 
do ente beneficiário das transferências. 

4.1.2 O Fundo de Saúde é gerido exclusivamente pelo Secretário de Saúde?

 De acordo com o art. 9º da Lei nº. 8.080/1990  a  direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é única, sendo exercida, no âmbito dos Municípios, pela Secretaria de Saúde.

Dessa forma, a fim de avaliar a independência do Secretário Municipal de Saúde na gestão dos 
recursos públicos da área, questionou-se – nas 35ª, 36ª e 37ª Etapas do Programa de Fiscali-
zação a partir de Sorteios Públicos – se as contas do FMS eram geridas exclusivamente pelo 
Secretário de Saúde.

Como resultado, identificou-se que em  80 (57,6%) dos 139 municípios fiscalizados a direção 
do Fundo de saúde era exclusiva do Secretário. Nos demais 59 municípios (42,4%) a gestão das 
contas era compartilhada, em geral, com o Prefeito Municipal e outros Secretários.

O Fundo de Saúde é gerido exclusivamente pelo Secretário de Saúde?

Sorteio/ Respostas 35º Etapa 36º Etapa 37º Etapa Total

Sim 36 15 29 80

Não 24 5 30 59

Total 60 20 59 139

No Município de Belford Roxo/RJ, por exemplo, constatou-se que tanto o Prefeito quanto o 
Secretário da Fazenda, além do Secretário de Saúde, eram responsáveis pela gestão do Fundo 
de Saúde e não houve manifestação do município a respeito disso.
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Em alguns poucos casos, como o verificado no Município de Ilha Solteira/SP, o município alegou 
uma fragilidade administrativa. Em Ilha Solteira, o Prefeito, o Tesoureiro Municipal e o Gestor 
do Fundo eram os responsáveis, pois o Município não possui Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da 38ª Etapa dos Sorteios Públicos a avaliação da gestão do Fundo de Saúde passou 
a ser incoporada às fiscalizações do Componente Financeiro do Bloco de Atenção Básica. Na 
referida fiscalização 30 (58,8%) Municípios avaliados comprovaram que a gestão do FMS era 
exclusiva do Secretário de Saúde. Em outros 21 (41,2%) verificou-se a atuação de terceiros.

Assim, quanto a esta questão estratégica, embora se possa concluir pela existência de Fundos 
de Saúde criados por Lei em quase a totalidade dos municípios, a autonomia de sua gestão é 
afetada pela ausência de direção exclusiva do Secretário Municipal de Saúde em cerca de 40% 
dos municípios fiscalizados.

Para sanar essa fragilidade, a CGU recomendou à SGEP que propusesse, na Comissão Interges-
tores Tripartite - CIT, alteração da Portaria GM/MS nº. 204/2007, que regulamenta o financia-
mento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de 
blocos de financiamento, de forma a se explicitar que a gestão das contas do Fundo de Saúde 
deve ser exclusiva do Secretário de Saúde, em conformidade com o disposto no no art. 9º da 
Lei nº. 8.080/1990.

Em resposta, a SGEP se manifestou afirmando que irá levar a temática para o Grupo de Tra-
balho – GT de Gestão, espaço onde deverá ser discutida a revisão da referida portaria para 
que, em discussão tripartite, se possa ter uma posição sobre esse assunto, de forma que essa 
recomendação deverá ser implementada brevemente

Considerando a relevância de que se cumpra o disposto no 9.° artigo da Lei n.º 8.080/1990, segundo 
o qual a direção dos Fundos de Saúde é das Secretarias de Saúde e, portanto, de responsabilidade 
dos respectivos Secretários e para trazer maior clareza ao texto da recomendação, ela foi alterada 
de forma a reforçar o papel do Secretário de Saúde quanto à gestão do Fundo de Saúde.

Recomendação:

01 – Propor, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), alteração da Portaria GM/MS nº. 
204/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, de forma a se explicitar que 
a gestão das contas do Fundo de Saúde deva ser exclusiva do Secretário de Saúde, em confor-
midade com o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.080/1990.



24

4.2. O Conselho Municipal de Saúde existe e funciona 
adequadamente?

4.2.1. O Conselho de Saúde foi legalmente criado?

 Os 139 municípios avaliados nesse aspecto - nas 35ª, 36ª e 37ª Etapas do Programa 
de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos – apresentaram a Lei de instituição do Conselho 
Municipal de Saúde. 

Tal fato demonstra a total aderência dos entes federativos a este aspecto da segunda diretriz 
da Resolução CNS nº. 453/2012.

4.2.2 O Conselho de Saúde tem composição paritária?

 O CMS, para legitimamente representar a sociedade, deve ter, em sua composição, re-
presentantes de diversos setores da saúde. A Resolução nº. 453/2012 ao tratar da organização 
dos Conselhos de Saúde prevê a seguinte distribuição das vagas:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;

b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde;

c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou 
sem fins lucrativos.

Dos 308 Municípios avaliados, 241 (78,5%) apresentaram composição paritária e 66 (21,5%) 
não apresentavam aderência a esta resolução do CNS, conforme detalhado no gráfico a seguir:

No Município de Rio Branco do Ivaí/PR, por exemplo, onde o Conselho Municipal de Saúde é 
composto por 12 membros, verificou-se que os usuários estavam legitimamente representados 
por apenas 2 membros, o que corresponde a apenas 16,7% da distribuição das vagas do conselho, 
pois 4 dos 6 membros nominalmente relativos aos usuários do SUS eram funcionários da prefeitura.

Tendo em conta o caráter social e participativo desta exigência, expressa na Lei Nº. 8.142/1990, e o 
fato de ser requisito para recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS destinados 
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à cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, esses casos 
foram tratados com recomendações pontuais formuladas à SGEP nos relatórios dos sorteios de 
municípios aqui consolidados, tendo sido requerido à SGEP as correspondentes ações corretivas.

4.2.3 O Presidente do Conselho de Saúde foi eleito entre e por seus membros 
titulares?

 A eleição do presidente do CMS por seus membros, prevista na terceira diretriz da 
Resolução CNS nº. 453/2012, tem por objetivo garantir a autonomia da instância de controle.

De acordo com a Lei nº. 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de go-
verno, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com Conselho de Saúde órgão colegia-
do, em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.

A função de controle do Conselho de Saúde pressupõe, dentre outras, a realização das seguin-
tes atividades:

•	 Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão; 

•	 Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou 
convênio na área de saúde; fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de mo-
vimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e 
próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina; 

•	 Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e enca-
minhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legisla-
ção vigente; 

•	 Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âm-
bito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como 
apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias.

Além disso, os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

A elaboração dos regimentos internos dos Conselhos de Saúde, no âmbito do Estados e Mu-
nicípios, e a correspondente definição das atribuições do seu Presidente, compete ao próprio 
conselho, nos termos da Resolução CNS nº. 453/2012.

No âmbito federal, a Resolução CNS nº. 457/2008, imputa ao presidente do Conselho Nacio-
nal de Saúde as seguintes atribuições:
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“Art. 13 São atribuições do Presidente do CNS:
I - convocar e coordenar as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CNS;  
II - representar o CNS em suas relações internas e externas; 
III - estabelecer interlocução com órgãos do Ministério da Saúde e demais órgãos do 
governo e com instituições públicas ou entidades privadas, com vistas ao cumprimento 
das deliberações do CNS; 
IV - representar o CNS junto ao Ministério Público, quando as atribuições e delibera-
ções do CNS ou assuntos relativos ao direito à saúde forem desrespeitados ou ocorrer 
ameaça de grave lesão à saúde pública, desde que aprovado por, no mínimo, a maioria 
qualificada dos seus membros; 
V - assinar as Resoluções aprovadas pelo Plenário; 
VI - decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais, quando houver impossi-
bilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subseqüente; 
VII - expedir atos decorrentes de deliberações do CNS; 
VIII - convocar e coordenar as reuniões da Mesa Diretora; 
IX - delegar atribuições a outros representantes da Mesa Diretora e demais Conselhei-
ros, sempre que se fizer necessário; 
X - promover o pleno acesso às informações relevantes para o SUS para fins de delibe-
ração do Plenário; e 
XI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, submetendo os casos omissos à apre-
ciação do Plenário.”

Da leitura do normativo, verifica-se que o presidente do Conselho possui, de forma natural, maior 
autonomia e competências superiores àquelas atribuídas individualmente aos outros conselheiros.

Assim, considerando que, nos termos do art. 9 da Lei n.º 8.080/1990, compete ao Secretário de 
Saúde a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) na respectiva esfera de governo e que, em con-
sequência dessa responsabilidade, a ele são imputados os atos de gestão avaliados pelo Conselho 
de Saúde se considera incompatíveis a função de Secretário de Saúde e de Presidente do Conselho.

Tal afirmação encontra fundamento no princípio da segregação de funções que decorre do prin-
cípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e consiste na necessidade de a Administração repartir 
funções entre os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades in-
compatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a prática de atos e, poste-
riormente, a fiscalização desses mesmos atos. A SGEP, entretanto, manifestou o entendimento de 
que é legítimo, não fere a moralidade e nem é incompatível que o gestor possa ser o Presidente 
do Conselho de Saúde, expressando desacordo quanto à recomendação em comento.

Em 253 dos 308 Municípios avaliados (82,1%), a presidência do CMS é decidida, em reunião 
plenária, por meio de eleição entre os membros do Conselho. Já em 55 casos (17,9%), a es-
colha não se dá de forma democrática sendo, em geral, atribuída a presidência ao Secretário 
Municipal de Saúde ou a conselheiro indicado pelo chefe do poder executivo local. No caso 
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do Município de Salitre/CE, por exemplo, o Regimento Interno do CMS, criado em 27/6/2002, 
estabelece a Presidência do Conselho Municipal de Saúde como um cargo nato do Secretário 
de saúde. Quanto a isso, o município se manifestou reconhecendo a necessidade de uma refor-
mulação desse regimento. A distribuição dos dados obtidos está sintetizada no quadro abaixo:

O Presidente do Conselho de Saúde foi eleito por seus membros titulares?

Sorteio 35.º 36.º 37.º 38.º 39.º 40.º Total

Eleição 85,0% 80,0% 74,6% 86,3% 80,0% 86,7% 82,1%

Não Eleição 15,0% 20,0% 25,4% 13,8% 20,0% 13,3% 17,9%

4.2.4 O Governo Municipal contribui para o funcionamento do Conselho de 
Saúde?

 Conforme dispõe a quarta diretriz da Resolução CNS nº. 453/2012, “as três esferas 
de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de 
Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com 
a necessária infraestrutura e apoio técnico”. Neste item, em  44,8% dos municípios visitados, 
138 de um total de 308 municípios, foi confirmada a disponibilização de sala própria, secretaria 
executiva, estrutura administrativa e dotação orçamentária própria para o Conselho Municipal 
de Saúde. Por outro lado, em 55,2% dos municípios fiscalizados, o que equivale a 170 municí-
pios, pelo menos um desses itens não foi disponibilizado ao CMS.

O Governo Municipal garantiu o pleno funcionamento do CMS por meio de dotação orçamentária 
própria, secretaria-executiva e estrutura administrativa suficiente?

Sorteio/ 
Respostas 35.º Etapa 36.º Etapa 37.º Etapa 38.º Etapa 39.º Etapa 40.º Etapa Total

Sim 29 10 22 21 27* 31* 140*

Não 31 10 37 30 33 29 170

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa

O resultado da fiscalização aponta a maioria dos municípios não disponibiliza as condições ne-
cessárias ao efetivo funcionamento do CMS, dificultando a atuação do controle social. No Mu-
nicípio de São Roque de Minas/MG, por exemplo, o próprio gestor, respondendo a essa ques-
tão, informou não existir dotação orçamentária ou estrutura administrativa afeta ao conselho.

4.2.5  O Conselho de Saúde recebe informações do Gestor sobre suas contas 
e atividades?

 Além de apresentar o PMS e o RAG ao CMS, o governo municipal tem por obrigação, 
conforme previsto na Lei Complementar nº. 141/2012, produzir relatório detalhado da área da 
saúde referente ao quadrimestre anterior que deverá constar dos itens da pauta do CMS.
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Acerca do tema, verificou-se que 209 dos 308 Municípios (67,9%) avaliados apresentaram ao 
conselho informações sobre suas contas e atividades. Em 99 casos (32,1%), entretanto, não 
foi confirmado o envio das prestações de contas quadrimestrais, como, por exemplo, no Muni-
cípio de Salitre/CE, embora a Prefeitura tenha se manifestado no sentido de procurar corrigir 
essa deficiência. O quadro abaixo explicita os resultados obtidos:

O CMS tem recebido informações do gestor sobre suas contas e atividades?

Sorteio/ 
Respostas 35.ª Etapa 36.ª Etapa 37.ª Etapa 38.ª Etapa 39.ª Etapa 40.ª Etapa Total

Sim 42 10 42 32 41* 44* 211*

Não 18 10 17 19 19 16 99

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa.

A partir de dezembro de 2013, a SGEP disponibilizou uma ferramenta que auxilia os gestores 
na elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, disponível no Sistema de 
Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS). Além de auxiliar a elaboração, o Sis-
tema permite consulta pública aos relatórios.

4.2.6 O CMS está se reunindo ao menos uma vez por mês?

 A Resolução CNS nº. 453/2012 prevê que o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada mês, de forma a estimular a permanente discussão sobre a execução das 
políticas públicas de saúde nos municípios.

Na avaliação realizada, verificou-se que 174 dos 308 municípios (56,5%) apresentaram atas 
comprovondo a realização de pelo menos uma reunião por mês e 134 dos 308 (43,5%) muni-
cípios não apresentaram essas comprovações. No Município de Vigia/PA, por exemplo, consta-
tou-se que não houve reunião nos meses março e setembro do exercício de 2011 e, no exercí-
cio de 2012, não houve reunião em janeiro e nenhuma reunião depois de maio. A Prefeitura se 
manifestou concordando com a necessidade de melhorar a atuação do conselho. Os resultados 
podem ser melhor visualizados no quadro abaixo.
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4.2.7 Os conselheiros receberam capacitação para desempenho de suas  
atividades?

 A partir do 38º Sorteio foi inserido questionamento aos conselheiros municipais com vistas 
a identificar a existência de capacitação para o desempenho de suas atividades no controle social. 

Como resultado, verificou-se que, em 67 dos 171 (39,2%) municípios avaliados, um ou mais 
conselheiros receberam capacitação em atividades afins à área de atuação do CMS. Por outro 
lado, em 104 (60,8%) municípios, como, por exemplo, é o caso do Município de Itarantim que, 
aliás, não se manifestou a respeito, não houve capacitação dos conselheiros.

A ausência de capacitação tem efeitos na qualidade do trabalho desempenhado pela instância 
de controle social, haja vista a fiscalização dos gastos públicos na área da saúde requerer conhe-
cimento atualizado em diversas áreas além da saúde, tais como administração pública, licitação 
e contratos, tecnologia da informação, etc.

A avaliação conclusiva da questão estratégica é que, embora tenha sido identificada a existência 
dos CMS como aspecto positivo do controle social, existem, por sua vez, problemas relacio-
nados com a autonomia, a independência e a capacitação dos conselheiros em decorrência de 
falhas na representatividade do conselho, na eleição de seu presidente, na concessão de dota-
ção orçamentária e secretaria-executiva e na ausência de capacitação dos conselheiros. Aliado 
a isso, verificou-se que os Governos Municipais nem sempre tem apresentado informações 
quadrimestrais sobre suas contas e atividades ao CMS.

Resta, portanto, comprometida a eficácia de atuação do controle social, pois pouco poderá 
ser realizado por conselhos criados apenas formalmente, sem condições de desempenhar suas 
funções e sem representatividade da sociedade local.

No sentido de aprimorar essa eficácia, foram feitas recomendações de caráter estruturante. 
Quanto à representatividade dos conselhos, no aspecto da paridade de seus membros, foi re-
comendado a eleição dos conselheiros representantes do segmento de usuários, a exemplo do 
ocorrido no âmbito dos Conselhos de Assistência Social (art. 17 da Lei nº. 8.742/1993) e após 
negociação com o Ministério Público, fosse supervisionada pelo MP ocorrendo, prioritariamen-
te, nas Conferências Municipais de Saúde.

Em resposta, a Secretaria de Gestão Participativa destacou que o processo de eleição dos 
conselheiros municipais de saúde é pontual e vem sendo aprimorado através de ações de capa-
citação realizada pelo MS em parceria com Estados. Destacou, ainda, a autonomia federativa e 
considerou a recomendação desnecessária e inapropriada, entendendo, porém, “que caberia 
com base no SIACS, identificadas as possíveis distorções e, em articulação com os COMASS 
e CONASEMS, proceder aos devidos ajustes, com o acompanhamento se necessário do MP.”
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Tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho é melhorar a política de saúde com o 
aprimoramento de controles preventivos, e não apenas mitigar as consequências de possíveis 
falhas corrigindo-as através de devidos ajustes, decidiu-se alterar a recomendação, no sentido 
de procurar outras formas de diminuir o risco da falta de representatividade dos usuários nos 
Conselhos, para “Propor, na Comissão Intergestores Tripartite, o estabelecimento de mecanis-
mos de controle, utilizando os sistemas de informação do Ministério da Saúde, como o CNES, 
para sistemática e regularmente verificar se os membros representantes dos usuários não estão 
diretamente vinculados à administração municipal de saúde ou aos prestadores de serviços, de 
forma a garantir a paridade na representação dos Conselhos de Saúde.”

A SGEP concordou em levar essas temáticas para o GT de Gestão por meio da SE/CIT, para 
discutir e pactuar a melhor forma de atendimento a dessas duas recomendações.

Quanto à autonomia do Conselho de Saúde frente ao gestor e para garantir os princípios da 
moralidade administrativa e da segregação de funções, foi recomendado que o Secretário de 
Saúde não seja, ele mesmo, o Presidente do Conselho de Saúde, presidindo o acompanhamen-
to e fiscalização das ações que ele mesmo realiza.

A respeito desta recomendação, a SGEP, manifestou seu entendimento de que “é legítimo e 
não fere a moralidade administrativa e nem é incompatível, que o gestor possa ser o Presidente 
do Conselho de Saúde.” Informou, também, que tem sido “envidado esforços e já acontece 
no Conselho Nacional de Saúde e alguns conselhos estaduais e municipais de saúde, que o se-
cretário de saúde não seja presidente nato, e sim legitimamente eleito pelo pleno do conselho. 
Podendo ser eleito como qualquer outro membro e/ou segmento representativo do conselho 
de saúde.” A CGU avalia que o MS tem procurado aumentar a representatividade dos Presi-
dentes dos Conselhos Municipais de Saúde, na medida em que estes passem a ser eleitos pelo 
pleno dos Conselhos, mas persiste o risco de se ter o gestor municipal sendo o presidente do 
conselho que fiscaliza suas próprias ações, em desacordo aos princípios da moralidade e da 
segregação de funções, de forma que consideramos a recomendação não atendida.

Também foram feitas recomendações para aprimorar a comunicação do gestor com os Conselhos 
Municipais de Saúde por meio do Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde - SIACS e 
para que se priorize ações de capacitação de conselheiros, trabalhadores e usuários do SUS nos mu-
nicípios em que forem identificados maiores índices de falhas na atualização desse Sistema, SIACS, 
e do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGSUS. Recomendações que a SGEP informou 
estar implementando, tendo encaminhado documentação que comprova essa implementação.
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Recomendações:

01 – Propor, na Comissão Intergestores Tripartite, que sejam instituídos mecanismos de con-
trole, utilizando os sistemas de informação do Ministério da Saúde, como o CNES, para siste-
mática e regularmente verificar se os membros representantes dos usuários não estão direta-
mente vinculados à administração municipal de saúde ou aos prestadores de serviços, de forma 
a garantir a paridade na representação dos Conselhos de Saúde.

02. Apresentar ao Conselho Nacional de Saúde – CNS, com fundamento nos princípios da mo-
ralidade administrativa e da segregação de funções, proposta de revisão da Resolução CNS nº. 
453/2012 a fim de explicitar a incompatibilidade entre as funções de presidente do conselho e 
de secretário de saúde.

03. Introduzir política de comunicação permanente com os Conselhos de Saúde por meio de 
inserção periodica no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde-SIACS de orien-
tações e diretrizes relacionadas à composição e funcionamento dos Conselhos de Saúde.

04. Realizar análise de risco de forma a priorizar ações de capacitação de conselheiros, traba-
lhadores e usuários do SUS para o exercício do controle social na gestão pública do SUS nos 
municípios em que forem identificados maiores índices de falha na atualização dos sistemas 
SIACS e SARGSUS.

4.3. O Plano de Saúde existe e está em vigor?

4.3.1 O Plano de Saúde foi elaborado?

 Conforme consta da introdução deste relatório, o Plano Municipal de Saúde, cuja vigência 
é de quatro anos, configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação da 
gestão do sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a 
integralidade dessa atenção. Tanto a Lei nº. 8.142/1990 quanto a Lei Complementar nº. 141/2012 
vinculam a transferência de recursos do FNS para cobertura das ações e serviços de saúde a se-
rem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal à existência do PMS.

Em 274 dos 308 municípios fiscalizados (89,0%) o PMS do quadriênio de exame havia sido 
elaborado e, na última etapa desta análise, a 40.ª Etapa, esse percentual chegou a 95,0%. O 
Município de Vereda/BA, foi um dos que, por ocasião da 40.ª Etapa do Programa de Fiscaliza-
ção a partir de Sorteios Públicos realizada pela CGU não possuía um Plano de Saúde, embora 
tenha se manifestado no sentido de providenciá-lo o mais brevemente possível. A distribuição 
da elaboração do PMS encontra-se disponível na tabela a seguir:
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O Plano de Saúde foi elaborado?

Sorteio/ 
Respostas 35º Etapa 36º Etapa 37º Etapa 38º Etapa 39º Etapa 40º Etapa Total

Sim 56 17 53 47 45* 57 275

Não 04 03 06 04 15 3* 35

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa.

Quanto à situação dos casos em que não houve a elaboração do Plano de Saúde, requer-se 
ação corretiva por parte da SGEP, tendo em vista que a Lei nº. 8.142/1990 e a Lei nº. 141/2012 
estabelecem a existência do Plano de Saúde como requisito para recebimento de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Estes apontamentos foram tra-
tados a partir das recomendações pontuais formuladas à SGEP nos relatórios dos sorteios de 
municípios aqui consolidados.

4.3.2 O Plano de Saúde foi aprovado pelo Conselho de Saúde?

 A Lei nº. 8.080/1990 e a Portaria nº. 2.135/2013 determinam que o PMS deve ser leva-
do à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde. A apreciação do Plano Municipal de Saúde 
faz parte da estratégia de planejamento da saúde a partir das necessidades de saúde da popula-
ção em cada região de saúde, tendo em vista que ele deve observar as diretrizes definidas pelos 
Conselhos.

Nesse sentido, verificou-se que 258 (83,8%) dos 308 municípios avaliados aprovaram o PMS. 
O nível de aprovação do PMS por sorteio se encontra demonstrado abaixo:

O Plano de Saúde foi aprovado pelo CMS?

Sorteio/ 
Respostas 35.ª Etapa 36.ª Etapa 37.ª Etapa 38.a Etapa 39.ª Etapa 40.ª Etapa Total

Sim 55 15 49 41 41 57 258

Não 05 05 10 10 19* 3* 52*

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa.

4.3.3 O Plano de saúde tem conteúdo e estrutura conforme legislação vigente?

 Até o setembro de 2013, a Portaria GM/MS nº. 3.332/2006 estabelecia as diretrizes 
para o processo de planejamento do SUS, dentre elas o PMS. Em 25/09/2013, a Portaria nº. 
2.135/2013 revogou o normativo anterior passando a elencar as informações básicas que de-
vem estar contidas nos PMS.
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Com base nesses normativos, as fiscalizações realizadas pela CGU avaliaram o conteúdo e a 
estrutura dos PMS, chegando aos seguintes resultados:

Os dados apresentados demonstram que em 114 dos municípios – 37,0% da amostra – o PMS 
apresentava falhas em seu conteúdo e/ou estrutura ou não foi elaborado.

Conclui-se acerca da questão estratégica que, em que pese 89,0% dos municípios terem elaborado 
o PMS e 83,8% deles terem sido aprovados pelos Conselhos de Saúde, muitos dos documentos 
elaborados carecem de informações relevantes para o planejamento da saúde no âmbito municipal. 

Assim, verificou-se que alguns dos planejamentos deficientes não resultaram em desaprova-
ções do PMS pelos Conselhos de Saúde, reforçando a conclusão da questão estratégica ante-
rior quanto ao comprometimento da atuação eficaz de algumas dessas instâncias de controle. 
O Plano Municipal de Saúde do Município de Marechal Thaumaturgo/AC, para o quadriênio 
2010-2013, por exemplo, foi elaborado em 25/9/2013 e aprovado pelo Conselho Municipal 
de Saúde 4 dias depois, em 29/9/2013. Entretanto, não contemplava as áreas de Urgência e 
Emergência, financiamento, estimativa de custos, previsão orçamentária ou recursos humanos 
envolvidos nas ações de saúde.

4.3.4 O Plano de Saúde foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o 
primeiro ano de gestão em curso?

Considerando que a vigência do Plano de Saúde é de 4 anos, a partir do 39.° Sorteio, buscou-se 
verificar a tempestividade do mesmo e verificou-se que 66,7% dos Planos Municipais de Saúde 
examinados foram elaborados, encaminhados e aprovados durante o primeiro ano de gestão 
em curso, conforme os resultados abaixo:  

O PMS foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o primeiro ano de gestão em curso?

Sorteio/ Respostas 39.ª Etapa 40.ª Etapa Total

Sim 36 44 80

Não 24 16 40

Total 60 60 120
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Foi recomendado à SGEP instituir parceria com o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde – CONASEMS e outros com vistas à capacitação das Secretarias Municipais de Saúde 
no processo de elaboração do RAG e PMS. 

A esse respeito, o MS informou que vem desenvolvendo, em parceria com o COMASS e CONA-
SEMS, e outros atores do SUS, estratégias para o fortalecimento do processo de planejamento no 
âmbito do SUS, as quais contemplam ações de qualificação para a elaboração de Planos de Saúde, 
Programações Anuais de Saúde e Relatórios de Gestão, por meio de participação em congressos, 
realização de Seminários, Oficinas; elaboração e disponibilização de materiais tutoriais em vídeo 
sobre a utilização do SARGSUS, dentre outros eventos. Assim, aguardamos o envio da documen-
tação que evidencie estas ações para considerar esta recomendação atendida.

Também foi recomendado, em complementação ao Acórdão nº. 3130/2013 – TCU – Plenário 
e ao art. 3º. da Portaria GM/MS nº. 2.135/2013, instituir a obrigatoriedade do preenchimento 
e inserção tanto do Plano de Saúde quanto das respectivas Programações Anuais no Sistema 
de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGSUS, utilizando-se, a exemplo do que ocorre com o 
Relatório Anual de Gestão, de modelo padronizado com as informações necessárias aos instru-
mentos de planejamento do Sistema Único de Saúde.

Esta recomendação foi atendida pelo MS. Entretanto, a implementação realizada não verifica 
se os documentos, Planos de Saúde ou Relatórios de Gestão, inseridos no sistema possuem 
todos os elementos necessários. Por essa razão, a CGU alerta para a necessidade de se evitar 
que isso ocorra, pois foi verificado, explicitado neste Relatório, a frequência de documentos 
entregues com deficiências. Assim, o processo poderá ser melhorado se esses documentos 
forem inseridos na forma de formulários que tornem a inclusão de todos os elementos desses 
documentos necessários obrigatória.

Recomendou-se, ainda, utilizar as informações do Sistema SARGSUS acerca dos PMS e RAG de 
forma a priorizar o acompanhamento e a fiscalização, pelo Sistema Nacional de Auditoria do 
SUS, dos entes federativos que não elaborarem os documentos ou não apresentarem as infor-
mações previstas na legislação vigente. Quanto a isso, a SGEP informou a realização do curso 
nacional QualiConselhos, para a formação em larga escala em todo o país, formulado a partir 
da parceria entre a Secretaria Executiva do CNS, a Comissão de Educação Permanente para 
o Controle social no SUS do CNS, a SGEP/MS, o Canal Saúde/FIOCRUZ, a Rede de Escolas e 
Centros Formadores em Saúde Pública/Coletiva e a ENSP/FIOCRUZ. Informou, também, sua 
meta de capacitar 80.000 lideranças de movimentos sociais. A SGEP também encaminhou có-
pias de Ofícios encaminhados aos COSEMS informando os Municípios então pendentes quanto 
ao envio dos RAG. Medidas que permitem considerar a recomendação atendida.

Recomendações:

01 - Instituir parceria com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONA-
SEMS e outros com vistas à capacitação das Secretarias Municipais de Saúde no processo de 
elaboração do RAG e PMS. 
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02 - Instituir, em complementação ao Acórdão n.º 3130/2013 – TCU – Plenário e ao art. 3º. da 
Portaria GM/MS n.º 2.135/2013 , a obrigatoriedade do preenchimento e inserção tanto do Pla-
no de Saúde quanto das respectivas Programações Anuais no Sistema de Apoio ao Relatório de 
Gestão – SARGSUS, utilizando-se, a exemplo do que ocorre com o Relatório Anual de Gestão, 
de modelo padronizado com as informações necessárias aos instrumentos de planejamento do 
Sistema Único de Saúde.

03 - Utilizar as informações do Sistema SARGSUS acerca dos PMS e RAG de forma a priorizar 
o acompanhamento e a fiscalização, pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS, dos entes fe-
derativos que não elaborarem os documentos ou não apresentarem as informações previstas 
na legislação vigente.

4.4. O Relatório Anual de Gestão existe e foi analisado 
pelas instâncias municipal e federal de controle?

4.4.1 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi elaborado?

 De acordo com a Portaria GM/MS n.º 2.135/2013 o Relatório de Gestão (RAG) é o 
instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados 
alcançados com a execução da Programação Anual da Saúde e orienta eventuais redireciona-
mentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

A existência de RAG que permita a verificação por parte do sistema de auditoria do Ministério 
da Saúde da conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Es-
tados e Municípios se constitui como condicionante para o recebimento de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), conforme expresso nas Leis n.º 8.080/1990 e n.°8.142/1990. 

Nas fiscalizações realizadas no âmbito das Etapas de 35 a 40 dos Sorteios Públicos, verificou-se, 
conforme tabela abaixo, que 286 dos 308 municípios avaliados haviam elaborado o RAG (sendo 
que dois municípios foram sorteados duas vezes, totalizando 288 elaborações de RAG).

O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi elaborado?

Sorteio/ 
Respostas 35º Etapa 36º Etapa 37º Etapa 38º Etapa 39º Etapa 40º Etapa Total

Sim 57 20 57 44 56* 54* 288*

Não 3 0 2 7 4 6 22

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa.

Assim, 92,9% dos RAG dos municípios fiscalizados haviam sido elaborados. Para os demais casos, 
como, por exemplo, em relação ao município de São Valério da Natividade/TO, foram emitidas 
recomendações pontuais à SGEP nos relatórios dos sorteios de municípios aqui consolidados, 
haja vista tratar-se de documento de prestação de contas obrigatório no âmbito do SUS.
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4.4.2 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi encaminha-
do ao CMS para deliberação?

 O CMS, como instância de controle social do Sistema Único de Saúde, tem entre suas 
competências deliberar anualmente sobre a aprovação ou não do Relatório de Gestão. O en-
caminhamento do RAG ao CMS é obrigatório, tendo em vista que, nos termos da Lei Comple-
mentar nº. 141/2012, deve se dar ênfase à avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do 
SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.  

Nesse sentido, foi requisitado ao gestores dos 308 municípios fiscalizados nas Etapas de 
35 a 38 do Sorteio Público, comprovação do encaminhamento do Relatório de Gestão à 
referida instância de controle.

Como resultado, verificou-se que  271 (88,0%) dos municípios encaminharam o RAG ao CMS. 
Em 22 oportunidades o RAG não havia sido elaborado e, por conseguinte, também não havia 
sido encaminhado. Em outras 15 oportunidades, entretanto, o RAG foi elaborado, mas não foi 
encaminhado ao CMS, conforme foi verificado, por exemplo, no Município de Baia da Traição/
PB (a Prefeitura não se manifestou a respeito).

4.4.3 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi aprovado 
pelo CMS?

 Ainda, no que se refere à atuação do CMS, na análise da prestação de contas anual da 
saúde, foi verificado se o RAG foi aprovado pelo CMS.

Dos 308 municípios avaliados, 252 (81,8%) aprovaram as prestações de contas apresentadas. 
Nos demais casos, 56 (18,2%), o RAG não foi levado para deliberação do Conselho ou foi de-
saprovado pela instância de controle social.

O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior foi aprovado pelo CMS?

Sorteio/ 
Respostas 35º Etapa 36º Etapa 37º Etapa 38º Etapa 39.a Etapa 40.a Etapa Total

Sim 53 14 49 38 48* 51 253*

Não 7 6 10 13 12 9* 57*

Total 60 20 59 51 60 60 310*

*Neste total estão incluídos resultados de fiscalizações realizadas em municípios já fiscalizados na 35.ª Etapa.
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4.4.4 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior tem conteúdo e 
estrutura conforme a legislação?

 Até setembro de 2013, a Portaria GM/MS nº. 3.332/2006, que estabelecia as diretrizes 
para a elaboração do PMS, também estabelecia as diretrizes para a elaboração do RAG. Em 
25/09/2013, entretanto, a Portaria nº. 2.135/2013 revogou aquela Portaria e estabeleceu que:

Art. 6º O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que 
permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta 
eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.
§ 1º O Relatório de Gestão contemplará os seguintes itens:
I - as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde;
II - as metas da PAS previstas e executadas;
III - a análise da execução orçamentária; e
IV - as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de 
Saúde.

Assim, considerando os normativos vigentes à épocas, as fiscalizações realizadas pela CGU 
avaliaram o conteúdo e a estrutura dos RAG. Como resultado se obteve os seguintes dados:

Os dados apresentados demonstram que em 36,7% da amostra, 113 de 308, o Relatório de 
Gestão não se encontrava com conteúdo e/ou estrutura adequados, estando os demais 63,3% 
(195 de 308) em conformidade com as legislações relacionadas.

Na fiscalização realizada no Município de Botuporã/BA, por exemplo, o Relatório de Gestão refe-
rente a 2013 apresentado continha muitos itens não preenchidos e foi elaborado sem um Plano de 
Saúde prévio para o subsidiar, embora tenha sido aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
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4.4.5 O Relatório Anual de Gestão Municipal foi elaborado, encaminhado e 
aprovado durante o primeiro ano de gestão em curso?

 A partir do 39.° Sorteio, buscou-se verificar a tempestividade do Relatório Anual de 
Gestão Municipal e verificou-se que 74,2% dos Relatórios Anuais de Gestão Municipal exa-
minados foram elaborados, encaminhados e aprovados durante o primeiro ano de gestão em 
curso, conforme os resultados abaixo:  

O RAG foi elaborado, encaminhado e aprovado durante o primeiro ano de gestão em curso?

Sorteio/ Respostas 39.ª Etapa 40.ª Etapa Total

Sim 46 43 89

Não 14 17 31

Total 60 60 120

A aprovação tempestiva dos Relatórios, entretanto, não significa, necessariamente, um con-
trole social eficiente. No caso do Município de Maribondo/AL, por exemplo, a aprovação do 
Relatório de Gestão de 2012 se deu no mesmo dia de sua apresentação ao conselho, que o 
aprovou sem considerar as deficiências que ele apresentava.

4.4.6 O Relatório Anual de Gestão Municipal do Ano Anterior encontra-se 
disponível no SARGSUS?

 Com a publicação da Portaria GM/MS nº. 575/2012, foi instituída a obrigatoriedade de 
utilização do Sistema de Apoio Relatório de Gestão (SARGSUS). O Sistema, que apoia os gesto-
res no cumprimento dos prazos legais de envio dos RAG aos respectivos Conselhos de Saúde, 
permite, ainda, o acesso público aos RAG, ampliando o controle social na área da saúde.

A partir da 38ª Etapa do Sorteio Público, as fiscalizações avaliaram a disponibilização do RAG 
no Sistema, apresentando os seguintes resultados: 126 dos 171 municípios fiscalizados (73,7%) 
dos municípios haviam inserido o RAG no Sistema e 45 (26,3%) não apresentavam informações 
sobre o relatório. Desses 45 municípios, 22 não haviam sequer elaborado o RAG, foram 23 os 
RAG elaborados e não inseridos no SAR-GSUS.

4.4.7 O Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria, efetua 
análise dos Relatórios de Gestão dos entes federativos, nos termos da Lei n° 

8.080/1990 e da Lei Complementar nº. 141/2012?

 A Lei nº. 8.080/1990, em seu § 4° do art. 33 determina que 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. 
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O art. 42 da Lei Complementar nº. 141/2012, que regula aspectos relacionados ao financia-
mento do sistema público de saúde, por sua vez, determina a verificação do Relatório de Ges-
tão nos seguintes termos:

“Art. 42.  Os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão verificar, pelo 
sistema de amostragem, o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, além de 
verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão, com ênfase 
na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório de saúde, sem prejuízo 
do acompanhamento pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério Público com 
jurisdição no território do ente da Federação.”

Ademais, o Decreto n° 7.508/2011 estabelece que o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) deve 
fazer o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), 
mediante o Relatório Anual de Gestão o qual deve conter seção específica relativa aos compro-
missos assumidos no âmbito desse contrato.

A  ausência de análise do RAG pelo órgão federal foi objeto de questionamento e recomenda-
ções por meio da Nota Técnica nº. 2642/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de  04/12/2012. O expe-
diente identificou que os diplomas legais referentes ao SUS são claros quando determinam ao 
Ministério da Saúde que, para comprovação da aplicação dos recursos transferidos pela União 
aos demais entes da Federação, deve se efetuar a análise dos Relatórios Anuais de Gestão, a ser 
realizada pelo componente federal do Sistema Nacional de Auditoria. 

No entanto, até o momento, o Ministério da Saúde não realiza essa análise dos Relatórios de 
Gestão dos Estados, Distrito Federal e Municípios de tal forma que permita a elaboração siste-
mática de informação de juízo de valor que alcance o objetivo das normas legais do SUS, qual 
seja: a comprovação da aplicação dos recursos transferidos.

Tal situação baseia-se no fato que a atual Estrutura Regimental do Ministério da Saúde, bem 
como o Regimento Interno dos órgãos do Ministério da Saúde, não preveem a sistemática de 
análise dos Relatórios Anuais de Gestão para fins de comprovação da aplicação dos recursos 
transferidos, especialmente na modalidade fundo a fundo, apesar da exigência legal.

De fato, anteriormente, era impossível, para o Ministério da Saúde, cumprir essas previsões nor-
mativas, uma vez que o procedimento adotado de encaminhamento dos Relatórios Anuais de 
Gestão não permitia o acesso do Ministério à íntegra desses Relatórios. Todavia, com a instituição 
da obrigatoriedade de utilização do SARGSUS pelos entes da Federação, vislumbra-se, enfim, 
a real possibilidade de o Ministério da Saúde, a partir desse sistema, analisar os Relatórios de 
Gestão de forma sistemática. Afinal, o SARGSUS não pode existir apenas para se constituir em 
banco de dados cartorial ou para ser utilizado no apoio à gestão dos demais entes da Federa-
ção, sem repercussão no próprio Ministério da Saúde.
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Nesse sentido, verifica-se, acerca da questão estratégica, que a elaboração do Relatório de 
Gestão por 93,7% dos municípios e sua aprovação por 81,1% não refletem necessariamente 
uma adequada prestação de contas, haja vista que os documentos elaborados carecem de 
informações relevantes para o controle da saúde no âmbito municipal o que não se traduz, 
necessariamente, em desaprovações das contas.

Verifica-se, também, ausência de atuação do Ministério da Saúde no sentido de verificar a vera-
cidade das informações constantes do Relatório de Gestão, com ênfase na verificação presen-
cial dos resultados alcançados no relatório de saúde.

Vale ressaltar, por fim, que a análise sistemática dos Relatórios de Gestão, pelo DENASUS, deve 
compreender aspectos de conformidade, com vistas à avaliar a regular aplicação dos recursos (art. 
32 da Portaria n° 204/2007 e § 4º, do art. 33 da Lei nº. 8.080/1990). Tal abordagem, não deve se 
confundir com a avaliação a ser realizada pelas Secretarias finalísticas (órgãos de monitoramento, 
regulação, controle e avaliação do Ministério da Saúde), com a finalidade de identificar situações que 
possam subsidiar a atualização das políticas de saúde, obter informações para a tomada de decisões 
na sua área de competência e indicar a realização de auditoria e fiscalização pelo componente fede-
ral do SNA, podendo ser integrada com os demais componentes (art. 33 da Portaria n° 204/2007). 

A avaliação dos RAG de todos os Municípios brasileiros, conforme exposto no Acórdão nº. 
1459/2011 - Plenário - TCU, é impraticável, cabendo à sistemática estabelecida pela Unidade 
definir critérios e filtros cabíveis.

No sentido de fortalecer as normas vigentes, possibilitando a existência de consequências para 
as eventuais desconformidades, recomendou-se, à SGEP, notificar as secretarias finalísticas do 
órgão da ausência de informação no Sistema SARGSUS de apresentação do RAG e PMS. A 
esse respeito, o MS respondeu que desde 2014 vem sendo informado nas reuniões mensais do 
Plenário da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, a situação referente aos instrumentos de 
planejamento no sistema SAR-GSUS e que os Secretários Estaduais de Saúde e Presidentes dos 
Conselhos de Secretarias Municipais são informados regularmente sobre a situação referente 
ao conjunto de seus municípios, com solicitação de ampla divulgação na Comissão Intergesto-
res Bipartite – CIB e empenho no sentido de reverter às irregularidades. A SGEP, por meio do 
DAI, informou à Secretaria de Vigilância em Saúde, à Secretaria de Atenção Básica e à Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos a situação de inserção dos instrumentos de 
planejamento no sistema SARGSUS, que encaminharam Ofícios às Secretarias Municipais de 
Saúde em situação irregular, para a adoção de providências, conforme documentação encami-
nhada para a CGU. De forma que a recomendação foi atendida.

Ressalta-se que, em decorrência da ausência de análise dos Relatórios Anuais de Gestão pelo 
Ministério da Saúde para fins de comprovação da aplicação dos recursos transferidos fundo a 
fundo, conforme determina art. 33 da Lei n° 8.080/1990 e o art. 42 da Lei Complementar n° 
141/2012, foi expedida a Nota Técnica n.º 2642/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 04/12/2012, 
requerendo intervenção da pasta para sistematizar a análise do RAG.
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Verificou-se também que a comprovação da aplicação dos recursos, por meio da análise dos 
Relatórios Anuais de Gestão dos entes recebedores, está sem definição na atual Estrutura Re-
gimental do Ministério da Saúde, pois não está explicito a competência do Sistema Nacional de 
Auditoria - SNA, cuja coordenação compete ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
– DENASUS, nessa atividade e não foi instituído um Plano Anual de Comprovação de Aplicação 
dos Recursos Transferidos Fundo a Fundo, em analogia ao instrumento de prestação de contas 
de convênios.De forma estruturante, foi recomendada uma revisão dos normativos regimen-
tais com o objetivo de sanar essa fragilidade.

Quanto a isso, a SGEP afirmou que “o DENASUS efetuará de forma sistemática, com ações 
incluídas no seu Plano Anual de Auditoria, auditorias nos Relatórios de Gestão, por amostra-
gem, e com priorização daquelas indicadas pelas Secretarias finalísticas do MS. A realização de 
auditorias, pelo DENASUS, em Relatórios de Gestão, de forma sistemática e por amostragem, 
ainda que não se encontre expressa em normativo, já foi contemplada, tendo sido incluída no 
planejamento anual e que, a partir da finalização do Protocolo, será inserida na programação.” 
A SGEP também afirmou que  “o DENASUS, em cumprimento ao compromisso assumido de 
elaborar a proposta de regulamentação do fluxo e das responsabilidades dos componentes 
do Sistema Nacional de Auditoria do SUS no processo de análise sistemático dos Relatórios 
de Gestão da Saúde, iniciou tempestivamente as discussões acerca das responsabilidades dos 
componentes do SNA na análise dos Relatórios de Gestão. Assim, para que essa recomendação 
seja considerada atendida, será necessário o encaminhamento de documentação comprovando 
a realização das auditorias sistemáticas e por amostragem.

Também foi recomendado que seja atribuído, ao DENASUS, a coordenação da elaboração e 
a supervisão da execução do Plano Anual de Comprovação de Aplicação dos Recursos Trans-
feridos Fundo a Fundo, a ser inserido como seção específica no Plano Anual de Atividades de 
Auditoria. Quanto à esta recomendação, a SGEP, citando o Acordão TCU n.° 1459/2011, item 
176, se manifestou afirmando ser inexequível proceder à análise individual de todos os RAG, 
considerando a recomendação inviável. Entretanto, a CGU não propõe que o DENASUS rea-
lize uma análise individual de todos os RAG, mas que coordene a elaboração e a supervisão da 
execução do Plano Anual de Comprovação de Aplicação dos Recursos Transferidos Fundo a 
Fundo, a ser inserido como seção específica no Plano Anual de Atividades de Auditoria. 

A esse respeito é oportuno mencionar que, no Decreto n.° 8065, de 7/8/2013, no Art. 37, 
incisos de III a V, encontramos ser competência do DENASUS, entre outras, estabelecer dire-
trizes e propor normas e procedimentos para a sistematização e a padronização das ações de 
auditoria, inclusive informatizadas, no âmbito do SUS, promover a interação e a integração das 
ações e procedimentos de auditoria entre os componentes do Sistema Nacional de Auditoria 
do SUS e apoiar iniciativas de interlocução entre os componentes do Sistema Nacional de 
Auditoria do SUS, os órgãos de controle interno e externo e os Conselhos de Saúde. Cabe ao 
DENASUS, portanto, buscar uma integração com os componentes estaduais e municipais do 
Sistema Nacional de Auditoria do SUS, inclusive no sentido de realizar uma fiscalização mais 
efetiva quanto às transferências da modalidade fundo a fundo. E, mesmo sem um cronograma 
que preveja a análise individual de todos os RAG, é possível um Plano Anual de Comprovação 
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de Aplicação dos Recursos Transferidos analisando os RAG a partir de critérios de amostragem, 
relevância, e materialidade, incluindo os que foram desaprovados pelos respectivos Conselhos 
Municipais, aqueles referentes às capitais e principais cidades dos estados e outros, escolhidos 
por critérios estatísticos.

Por fim, foram feitas recomendações para uma maior sistematização deste trabalho do DENA-
SUS: a elaboração de um Protocolo para a sistemática de análise dos RAG para fins de comprova-
ção da aplicação dos recursos transferidos fundo a fundo, a elaboração de um Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria para ser inserido no Relatório de Gestão do Fundo Nacional de Saúde e 
no Relatório de Gestão das Secretarias Finalísticas e o encaminhamento desse Relatório de Ativi-
dades de Auditoria para subsidiar as deliberações do Conselho Nacional de Saúde sobre os RAG.

Essas recomendações foram atendidas. O Protocolo, de que trata a primeira delas, foi finali-
zado e, até setembro de 2015, foram encerradas 5 (cinco) auditorias em Relatório de Gestão, 
encontrando-se em execução outras 46 auditorias com o mesmo objeto com a previsão de 
serem concluídas ainda em 2015. E, quanto ao encaminhamento do Relatório Anual de Ativida-
des de Auditoria ao Conselho Nacional de Saúde, as informações contidas neste relatório são 
as mesmas quadrimestralmente encaminhadas à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
- SPO, área responsável pela consolidação das informações a serem enviadas ao CNS.

Recomendações:

01 - Instituir procedimento de comunicação institucional no Ministério da Saúde com vistas à 
notificar as secretarias finalísticas do órgão da ausência de informação no Sistema SARGSUS de 
apresentação do RAG e PMS, com vistas à adoção das providências constantes do artigo 4º, 
parágrafo único da Lei nº. 8.142/1990.

02 - Revisar os normativos regimentais com o objetivo de estabelecer, explicitamente, como 
competência do Sistema Nacional de auditoria, cuja coordenação compete ao DENASUS, a 
análise sistemática dos Relatórios Anuais de Gestão para fins de cumprimento dos dispositivos 
legais que determinam a realização dessa análise para comprovar a regular aplicação dos recur-
sos transferidos, notadamente na modalidade fundo a fundo.

03 - Nessa revisão, estabelecer que a coordenação da elaboração e a supervisão da execução 
do Plano Anual de Comprovação de Aplicação dos Recursos Transferidos Fundo a Fundo, a ser 
inserido como seção específica no Plano Anual de Atividades de Auditoria seja do DENASUS.

04 – Estabelecer que o DENASUS elabore Protocolo para o desenvolvimento da sistemática 
de análise dos Relatórios Anuais de Gestão, conforme determinam a Lei n° 8.080/1990, Lei 
n° 8.142/1990 e Lei Complementar n° 141/2012, para fins de comprovação da aplicação dos 
recursos transferidos fundo a fundo. Esse protocolo deve prever a utilização, dentre outros 
sistemas nacionais de informação da saúde, do SAR-GUS e do Portal “Saúde com Mais Trans-
parência”, identificando-se física e financeiramente, para análise, o destino dessas aplicações.
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05 – Estabelecer que o DENASUS que elabore Relatório Anual de Atividades de Auditoria - 
após a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - o qual deve ser estruturado tanto 
para ser inserido integralmente no Relatório de Gestão do Fundo Nacional de Saúde quanto 
para ser inserido parcialmente no Relatório de Gestão de cada Secretaria finalística do Ministé-
rio da Saúde, conforme a responsabilidade, quando da Prestação e Auditoria Anual de Contas.

06 - Encaminhar esse Relatório Anual de Atividades de Auditoria, para subsidiar a deliberação 
do Conselho Nacional de Saúde sobre os Relatórios de Gestão do Ministério da Saúde, como 
forma de promover a qualificação do controle social.
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5. Conclusão 

 Acerca das questões estratégicas, verificou-se que quase a totalidade dos municípios 
avaliados instituiu o Fundo Municipal de Saúde, no entanto, cerca de 40% não apresenta o Se-
cretário de Saúde como único gestor do Fundo Municipal de Saúde, afetando a autonomia da 
gestão dos recursos da área. 

Quanto à atuação dos Conselhos de Saúde, a avaliação identificou a existência dos CMS, legal-
mente criados, como aspecto positivo do controle social. Contudo foram identificadas fragili-
dades quanto à infraestrutura, a regularidade do funcionamento e das informações recebidas 
dos gestores, a autonomia e a representatividade. Tais fatos apontam para o risco de um com-
prometimento da eficácia de atuação do controle social, pois pouco pode ser realizado por 
conselhos que, embora criados formalmente, não possuam condições de desempenhar suas 
funções ou não representem a sociedade local.

No que se refere ao Plano de Saúde e ao Relatório Anual de Gestão, verificou-se, na qua-
se totalidade dos casos, que esses instrumentos são elaborados, embora tenha sido também 
observado, em porcentagens significativas, que muitas vezes são elaborados, encaminhados 
ou aprovados depois do primeiro ano de gestão a que se referem, apresentando deficiências 
e falhas quanto ao conteúdo. Essas deficiências não refletem nas porcentagens encontradas 
quanto a aprovação desses instrumentos pelos Conselhos Municipais de Saúde, reforçando o já 
mencionado risco de uma atuação não tão eficaz dos mesmos. 

Verificou-se, ainda, que a comprovação da aplicação dos recursos transferidos, por meio da 
análise dos Relatórios Anuais de Gestão dos entes recebedores, está sem definição na atu-
al Estrutura Regimental do Ministério da Saúde, pois não se explicita a competência Sistema 
Nacional de Auditoria, coordenado pelo DENASUS, nessa atividade e não se institui o Plano 
Anual de Comprovação de Aplicação dos Recursos Transferidos Fundo a Fundo, em analogia ao 
instrumento de prestação de contas de convênios. Tal fato permite concluir que, caso não seja 
estruturada a análise sistemática dos RAG, o  Ministério da Saúde estaria delegando a compro-
vação da aplicação dos recursos transferidos fundo a fundo para deliberação dos Conselhos de 
Saúde locais e Tribunais de Contas locais e para ações de controle esporádicas do SNA, CGU 
e TCU. Além disso, tendo em vista a materialidade dos recursos transferidos fundo a fundo, 
122 bilhões de reais nos anos de 2013 a 2015 e o fato do MS ser formulador de políticas públi-
cas para aplicação de recursos federais nos municípios, a ausência de análise sistemática desse 
montante implica em uma gestão temerária por parte do MS em comprovar a boa e regular 
aplicação dos recursos federais transferidos aos entes federados.
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No sentido de procurar minimizar estas fragilidades, foram feitas recomendações, algumas das 
quais ainda estão em processo de implementação. Dentre as recomendações implementadas, a 
obrigatoriedade da inserção dos Planos de Saúde e dos Relatórios Anuais de Gestão no Sistema 
SARGSUS e a elaboração, por parte do DENASUS, de um Protocolo para a análise sistemática 
dos Relatórios Anuais de Gestão, a utilização das informações do Sistema SARGSUS para as 
atividades de fiscalização do DENASUS, o trabalho de capacitação das Secretarias Municipais 
de Saúde, a comunicação institucional da SGEP com as demais Secretarias finalísticas com vistas 
à adoção de providências cabíveis e com o Conselho Nacional de Saúde, para subsidiar suas 
deliberações, representam um aprimoramento necessário dos instrumentos de controle da 
gestão da política de saúde nos municípios brasileiros.
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Anexo – Municípios Fiscalizados

 Foram sorteados e selecionados e fiscalizados os municípios elencados a seguir:

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

AC Marechal Thaumaturgo MG Jenipapo de Minas PR Terra Rica

AL Boca da Mata MG Josenópolis PR Terra Roxa

AL Jundiá MG Matias Barbosa PR Uraí

AL Maribondo MG Mesquita RJ Arraial do Cabo

AL Paripueira MG Monte Santo de 
Minas RJ Belford Roxo

AL Roteiro MG Nanuque RJ Iguaba Grande

AL Santana do Mundaú MG Novorizonte RJ Miracema

AM Humaitá MG Patrocínio RJ Petrópolis

AM Iranduba MG Perdigão RJ Porciúncula

AM Juruá MG Pratápolis RN Água Nova

AP Ferreira Gomes MG Rio do Prado RN Apodi

AP Pedra Branca do Amaparí MG Rodeiro RN Caicó

BA Amargosa MG São João do 
Manteninha RN Itaú

BA Antônio Cardoso MG São Roque de Minas RN Marcelino Vieira

BA Barra do Mendes MG São Sebastião do 
Oeste RN Martins

BA Barreiras MG Tapira RN Monte Alegre

BA Boninal MG Tiros RN Nova Cruz

BA Botuporã MG Vargem Bonita RN Olho-d'Água do Borges

BA Brejolândia MG Várzea da Palma RN Ouro Branco

BA Catolândia MG Vazante RN Paraná

BA Cipó MS Antônio João RN Parazinho

BA Curaçá MS Camapuã RN Passa e Fica

BA Gentio do Ouro MS Douradina RN Riacho de Santana

BA Ibirapitanga MS Santa Rita do Pardo RN São José do Campestre

BA Itamari MS Sete Quedas RN São Miguel

BA Itarantim MT Colíder RN Severiano Melo

BA Maracás MT Gaúcha do Norte RO Alta Floresta D'Oeste

BA Milagres MT Juscimeira RO Mirante da Serra

BA Mirangaba MT Luciára RO Presidente Médici

BA Morro do Chapéu MT Nova Canaã do Norte RR Amajari

BA Nova Ibiá MT Nova Olímpia RR Uiramutã

BA Olindina MT Porto dos Gaúchos RS Barra do Ribeiro

BA Rio do Antônio MT Ribeirãozinho RS Chiapetta

BA Rodelas MT Santa Rita do 
Trivelato RS Coronel Pilar
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BA São Sebastião do Passé PA Aurora do Pará RS Dois Irmãos das Missões

BA Tremedal PA Bujaru RS Encruzilhada do Sul

BA Vereda PA Cachoeira do Arari RS Formigueiro

CE Abaiara PA Castanhal RS Fortaleza dos Valos

CE Aracoiaba PA Faro RS Glorinha

CE Ararendá PA Goianésia do Pará RS Itaara

CE Arneiroz PA Marapanim RS Jaguari

CE Chaval PA Medicilândia RS Lagoa Bonita do Sul

CE Croatá PA Nova Timboteua RS Porto Lucena

CE Farias Brito PA Palestina do Pará RS Relvado

CE Groaíras PA Piçarra RS Santa Clara do Sul

CE Hidrolândia PA Santa Maria do Pará RS São João do Polêsine

CE Horizonte PA São Domingos do 
Araguaia RS São José do Sul

CE Itapagé PA São Félix do Xingu RS São Luiz Gonzaga

CE Itatira PA São João da Ponta RS Ubiretama

CE Jaguaribara PA Trairão RS Vera Cruz

CE Jijoca de Jericoacoara PA Vigia SC Flor do Sertão

CE Martinópole PB Baía da Traição SC Itapoá

CE Morrinhos PB Bananeiras SC Jupiá

CE Pacoti PB Cacimba de Dentro SC Mirim Doce

CE Poranga PB Caldas Brandão SC Mondaí

CE Salitre PB Imaculada SC Sangão

CE Senador Pompeu PB Mamanguape SC Três Barras

CE Tejuçuoca PB Picuí SC Trombudo Central

ES Cariacica PB Queimadas SC Xavantina

ES Iúna PB Riachão do Bacamarte SE Boquim

ES Pancas PB Santo André SE Capela

ES Ponto Belo PB Tavares SE Cristinápolis

ES Presidente Kennedy PB Umbuzeiro SE Divina Pastora

ES São Roque do Canaã PE Afogados da 
Ingazeira SE General Maynard

GO Americano do Brasil PE Agrestina SE Itaporanga d'Ajuda

GO Aurilândia PE Aliança SE Japaratuba

GO Campinaçu PE Araçoiaba SE Japoatã

GO Cidade Ocidental PE Cachoeirinha SE Nossa Senhora Aparecida

GO Diorama PE Camutanga SE São Domingos

GO Guarani de Goiás PE Condado SP Adamantina

GO Iporá PE Ferreiros SP Anhumas

GO Itajá PE Itacuruba SP Auriflama

GO Jaraguá PE Jucati SP Bastos

GO Jaupaci PE Orocó SP Bom Sucesso de Itararé

GO Nova América PE Parnamirim SP Borborema

GO Orizona PE Taquaritinga do Norte SP Guaraci

GO Palminópolis PE Terezinha SP Ilha Solteira
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GO Piracanjuba PE Xexéu SP Itajobi

GO São João d'Aliança PI Bela Vista do Piauí SP Itaju

MA Araguanã PI Capitão de Campos SP Joanópolis

MA Bacuri PI Dirceu Arcoverde SP Juquitiba

MA Bela Vista do Maranhão PI Júlio Borges SP Lavínia

MA Brejo de Areia PI Lagoa Alegre SP Lupércio

MA Coelho Neto PI Manoel Emídio SP Mirassolândia

MA Fortuna PI Santo Antônio dos 
Milagres SP Nuporanga

MA Itaipava do Grajaú PI S. Francisco de Assis 
do Piauí SP Palmares Paulista

MA Maranhãozinho PI São Miguel do 
Fidalgo SP Paraíso

MA Mata Roma PI Simplício Mendes SP Paranapuã

MA Presidente Médici PR Adrianópolis SP Pardinho

MG Biquinhas PR Ariranha do Ivaí SP Patrocínio Paulista

MG Caetanópolis PR Bela Vista da Caroba SP Pontal

MG Campanha PR Bituruna SP Pontes Gestal

MG Canaã PR Bom Sucesso SP Populina

MG Carrancas PR Indianópolis SP Riversul

MG Cláudio PR Iretama SP Salto

MG Coronel Murta PR Itaguajé SP Santo Antônio do Jardim

MG Córrego Danta PR Laranjeiras do Sul SP São Sebastião da Grama

MG Desterro de Entre Rios PR Lunardelli TO Araguatins

MG Guimarânia PR Nossa Senhora das 
Graças TO Bandeirantes do Tocantins

MG Itacarambi PR Pinhalão TO Nazaré

MG Itambacuri PR Pontal do Paraná TO São Valério da Natividade

MG Itinga PR Rio Branco do Ivaí TO Tupirama

MG Itutinga PR Santa Mônica   
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