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SUMÁRIO: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE 
EXTERNO. INSPEÇÕES E SIMILARES. AUDITORIA DE 
MONITORAMENTO. REGULAÇÃO AMBULATORIAL. 
CONSTATAÇÃO DE IMPROPRIEDADES. 
ENCAMINHAMENTO DO RELATORIO.  
DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. 

 
 

RELATÓRIO/VOTO Nº: 629/2018 
Processo nº:   40/004.270/2017 
Assunto: Auditoria de Monitoramento realizada pela 4ª IGE na 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Época da Auditoria: Agosto a Setembro de 2017. 
Período Abrangido:  Maio e Junho de 2017. 
 
 

           O escopo da presente Auditoria de Monitoramento, realizada 

com fundamento na Deliberação TCM nº 233/2017, foca na regulação 

ambulatorial relacionada às consultas médicas especializadas e exames 

ambulatoriais, abrangendo os meses de maio/17 e junho/17. 

 

 O Corpo Instrutivo informa que o tema vem sendo 

acompanhado a partir da Auditoria Operacional desta Corte em 2012, 

processada sob o processo de número 40/004.613/2012, passando por nova 

auditoria efetuada em 2015, a teor do que consta no processo 

40/000.243/2016.  Tais experiências anteriores possibilitaram o 

monitoramento e a verificação de eventuais avanços no processo de 

regulação, além de aprofundar a análise do agendamento das vagas de 

retorno.   
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 O bem elaborado relatório desenvolvido pela 4ª IGE/SGCE, 

às fls. 05/29 sugere, nos subitens 5.1 e 5.2, os encaminhamentos abaixo 

transcritos: 

5.1 RECOMENDAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Promova a redução das vagas de retorno dos procedimentos, com o 

consequente aumento da oferta de reserva, alterando a proporção de 

uma vaga de reserva para duas vagas de retorno, definida na Portaria 

SUBGERAL nº 06/15. Tal medida ampliaria a oferta à rede municipal de 

saúde, possibilitando, em tese, na redução das pendências de regulação 

e na redução dos prazos de agendamento dos procedimentos solicitados 

pelas unidades de atenção primária, tendo em vista o exposto nos itens 

4.3 a 4.6. 

 Aprimore o Plano Estratégico 2017/2020, reduzindo o prazo de 90 para 

60 dias, pois a SMS praticamente já atingiu a meta definida. A meta 

estabelecida não contribui e não estimula a redução dos prazos de 

agendamento dos procedimentos, sendo oportuno destacar que o longo 

prazo de espera a que são submetidos os usuários é fator importante 

para o alto grau de absenteísmo dos usuários. 

5.2  DETERMINAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Promova a celebração de Termos de Compromisso com todos os seus 

hospitais municipais, definindo as respectivas metas físicas dos 

procedimentos que podem ser disponibilizados à central de regulação, 

promovendo a análise prévia do potencial de produção ambulatorial, 

possibilitando maior transparência e controle da oferta, além de 

incrementar, em tese, a oferta de procedimentos à rede municipal de 

saúde, tendo em vista o exposto no item 4.1; 
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 Avalie a capacidade de produção das policlínicas municipais, verificando 

a possibilidade de aumentar a oferta de procedimentos ambulatoriais à 

rede municipal de saúde, tendo em vista o exposto no item 4.5.2. 

 Avalie as metas físicas constantes nos documentos descritivos das 

unidades executantes mencionadas no item 4.2.1, com vistas a ampliar 

a oferta de procedimentos do SISREG, tendo em vista o exposto no item 

4.2.1; 

 Comprove a existência de “overbooking”, demonstrando que a oferta de 

procedimentos registrada no SISREG é superior ao potencial de 

produção das unidades executantes, tendo em vista o exposto no item 

4.2.1; 

 Justifique as razões pelas quais a capacidade instalada compromissada 

pelo prestador não está integralmente inserida no SISREG III, o que 

possibilitaria a ampliação de vagas, considerando a obrigatoriedade 

prevista no art. 2º da Portaria SUBGERAL nº 06/15, tendo em vista o 

exposto nos itens 3, 4.2.1; 

 Justifique as razões pelas quais os agendamentos efetivamente 

aproveitados (descontando o absenteísmo) relacionados às policlínicas 

no âmbito do SISREG III são muito inferiores à produção registrada no 

Sistema de Informação Ambulatorial, o que contraria o art. 2º da 

Portaria SUBGERAL nº 06/15, tendo em vista o exposto nos itens 3 e 

4.5.2; 

 Comprove que a oferta efetiva dos trinta procedimentos ambulatoriais 

avaliados considerados críticos foi agendada, pois há indícios de que 

44.365 vagas não foram marcadas, tomando-se por base os registros do 

SISREG III, tendo em vista o exposto no item 4.5; 

 Promova auditoria específica da Clínica Nova Guanabara, em relação às 

consultas em fisioterapia, confrontando os registros de solicitação do 
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SISREG III com a relação nominal dos pacientes constantes na produção 

ambulatorial dos meses de maio/17 e junho/17, de forma a identificar 

se os atendimentos registrados no S.I.A estão vinculados à regulação, 

seja de reserva ou de retorno, tendo em vista o exposto nos itens 4.5 e 

4.6.3; 

 Informe os valores pagos à Clínica Nova Guanabara vinculados aos 

serviços prestados nos meses de maio/17 e junho/17, juntando aos 

autos as notas fiscais e respectivos relatórios de faturamento da 

empresa, tendo em vista o exposto no item 4.5; 

 Demonstre que os valores pagos à Clínica Nova Guanabara vinculam-se 

aos procedimentos agendados, por meio do SISREG, para os meses de 

maio/17 e junho/17, em observância ao artigo 3º da Portaria 

S/SUBGERAL nº 06/15, tendo em vista o exposto no item 4.5; 

 Avalie se é razoável a excessiva diferença entre os prazos de 

agendamento das vagas de retorno às unidades executantes, quando 

confrontados com os prazos a que são submetidas as demais unidades 

solicitantes, à Luz do Princípio da Equidade, tendo em vista o exposto no 

item 4.6.3; 

 Justifique as razões pelas quais o faturamento dos procedimentos 

ambulatoriais pelos prestadores não é realizado por intermédio do 

SISREG III, eis que o sistema possui essa ferramenta, dessa forma o fluxo 

de regulação seria integralmente abrangido no SISREG III, desde a 

solicitação da unidade básica até o faturamento da unidade executante, 

a ser encaminhado à Coordenadoria Geral de Controle e Avaliação, 

Contratualização e Auditoria da SMS; 

 Junte aos autos os resultados alcançados pela SMS relacionados à 

redução do absenteísmo, abrangendo o período de janeiro/17 a 



 

 
 

Processo:  40/004.270/2017 

Data:  28/11/2017 Fls 

Rubrica: RES 

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos 

 

P á g i n a  5 | 6 

 

junho/17, eis que a SMS contratou em 2015 empresa para envio de 

“torpedos” aos usuários, tendo em vista o exposto no item 4.8; 

 Junte aos autos o Termo de Contrato celebrado em 2015 e respectivo 

Termo de Referência e Relatório de Execução Orçamentária do FINCON, 

cujo objeto se refere à contratação de empresa para envio de sms 

(torpedos) aos usuários, como o objetivo de reduzir o absenteísmo; 

  

Adicionalmente, considerando que o relatório elaborado tem 

por objetivo fortalecer o controle social e aproximar o cidadão desta Corte 

de Contas, a 4ª IGE/SGCE sugere a remessa de cópia do relatório em 

exame e seus respectivos anexos, do Parecer da Procuradoria Especial e 

Voto de minha lavra: 

 à Secretaria Municipal de Saúde; 

 à Comissão de Saúde da Câmara Municipal; 

 à Defensoria Pública e ao Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 ao Conselho Municipal de Saúde para ciência dos seus 

membros; 

                  A douta Procuradoria Especial, à fl. 31, acompanha em todos os 

termos a manifestação do Corpo Instrutivo. 

 

                                             É o relatório. 
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 Diante do exposto e acordemente com os pareceres 

exarados pelo Corpo Instrutivo e pela douta Procuradoria Especial, VOTO 

pela DETERMINAÇÃO para que a jurisdicionada adote as providências 

descritas no item 5.2, sem prejuízo das RECOMENDAÇÕES elencadas no 

item 5.1 do presente relatório, bem como pelo envio do presente 

relatório e respectivos anexos, do Parecer da douta Procuradoria Especial 

e deste Voto à Secretaria Municipal de Saúde – SMS e demais Órgãos 

citados à fl. 28v para ciência dos seus membros.  Prazo: 30 (trinta) dias. 

 

 

 

 
Sala das Sessões,          de                       de 2018. 

 
 
 
 

IVAN MOREIRA 
Conselheiro-Relator 


