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Serão procedidos, no âmbito do Poder Executivo,

contingenciamentos à conta de recursos próprios do Estado, em dotações relativas a. .,

despesas com irivestimentbs, diretos e indiretos(...)" grifo nosso

Isto porque, o objetivo do decreto não era o simples corte de despesas, mas. .

antes e, sobretudo a adequação da programação do ano a receita prevista para o

período. Para o caso do Poder Executivo, a perda de receita se compensava com os

recursos do Programa Emergencial Federal de sorte que investimentos estratégicos

para manter dinamizada a economia de Pernambuco não fossem interrompidos e

aprofundassem ainda mais a crise.

Em relação à contabilização de crédito suplementar como crédito especial,

ocorreu um erro de apropriação da operação no sistema e - Fisco que está sendo

estudado para se proceder a Gorreção.

No que se refere às dotações autorizadas para convênios em excesso, o

relqtório apresenta gráfico em que se verifica que os créditos autorizados para

convênios' em 2009 excederam a receita efetivamente realizada. Ocorre que os

créditos relativos a convênios autorizados acima dos previstos na Lei Orçamentária

referem-se a convênios novos ou não previstos que, por praxe, são informados pelos

órgãos na solicitação de suplementação pelo montante total previstà na publicação
. .

do convênio. De fato, a prática mais correta deveria ser suplementar ,tão somente a

p'arcela que se pretende executar no exercício, orientação que ,deverá ser adotada.

no exercício de 2011.

Quant0 às alterações orçamentárias no orçamento de investimentos das

empresas,.o relatório comenta que o Poder Executivo não estaria controlando as

alterações orçamentárias' referentes ao orçamento de investimento das empresas,

reconhecendo no entanto que o impacto das inversões do orçamento fiscal para as

empresas independentes vem send~ realizado, conforme recomendação de relatório
anterior.
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Há que se considerar, no entanto, que o orçamento de investimento das

empresas não tem a mesma natureza do orçamento fiscal. As empresas que fazem

parte deste orçamento tem a sua contabilidade independente (inclusive umas das

outras) e controlar as .suas alterações seria impor-Ihes o formato da gestão

orçamentária e contábil dos órgãos pertencentes ao orçamento fiscal (controle das

receitas, despesas e dos saldos por programa de trabalho) o que não tem lastro na

legislação brasileira.

3.4.Aplicação de Recursos Vinculado~

O TCE alega que, em 2008, o governo do Estado deixou de repassar aos

municípios R$ 2.726.233,50, bem como R$ 81.787,01 ao Pasep, como relatado no

relatório de análise da prestação de conta~ do governo estadual relativa ao exercício

de 20Q8.

Na Nota de Análise da Prestação de Contas do Governo do Estado de

Pernambuco de 2008, encaminhada à SECGE pelo OFíCIO N 1'03/2009- SETE, de

24.07.2009, no item 6.3.2 - Aplicação dos Recursos da CIDE, ressaltou-se que o

TCE, na base de cálculo do montante de aplicações CIDE, levou indevidamente em

.consideração um crédito de R$ 10.904.934,00 referente à aplicação de recursos do

exercício anterior glosado pelo Ministério dos Transportes, portanto não incluso no

plano da aplicação de 2008. Não se tratava de crédito de recurso da CIDEJeferente

a 2008, e sim de estorno de despesa de 2007 não acolhida pelo Ministério dos

Transportes. Assim, não caberia a efetivação de repasse ao município (25%) e ao

Pasep (1% da parcela do estado).



3.5.Aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção do Domínio

Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool

etílic'o combustível - CIDE

Em relação à ausência da demonstração dos reeursos da CIDE depositados

em conta garantia de Parcerias Público .Privadas -: PPPs, procede-se. o equívoco

identificado pelo TCE. O quadro falha ao não demonstrar os valores dados em

garantia de PPP. Decorreu do fato de o registro desses depÓsitosserem feitos em

conta contábil (111129910) que não permite o controle por fonte de recursos, já que

o "conta corrente" é composto por banco, agência e conta. Também verifica-se que o

evento que registra esses depÓsitos não faz a devida. baixa na conta de

disponibilidade por fonte de recursos (193290200).

Somados os efeitos, houve tanto um prejuízo no demonstrativo, pela não

inclusão da informação referente ao depÓs~toem garantia, como na correta

expressão da conta de disponibilidade por fonte, que deveria mostrar uma inversão

de saldo de R$ 2.362.118,00. , .

Sobre a inversão do saldo da conta de disponibilidade por fonte de recursos,

além das medidas de correção indicadas no item referente à disponibilidade por

fonte de recursos, será providenciada não apenas a regularização da fonte 011.8

(Recursos da CIDE), como também a alteração do evento de registro nas contas de

depÓsitoem conta de garantia de PPP, de forma a efetuar o devido registro a crédito. .

da conta de disponibilidade por fonte de recursos.

Quanto ao demonstrativo, para o Balanço Geral de 2010 o saldo final

decorrente da diferença entre as fontes e aplicações de recursos deverá indicar

corretamente o saldo da disponibilidade por fonte, apÓs os devidos registros e

ajustes.
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4. SAÚDE

4.1. Pacto pela Saúde e a Regionalização Solidária

4.1.1. Da contextualização

A Portaria nO 399 de 22 de fevereiro de 2006 do Gabinete do Ministro da

Saúde divulga o Pacto pela Saúde e aprova as diretrizes operacionais do referido

Pacto~ Os dois anexos que compõem esta norma definem as prioridades e diretrizes

dos seLls três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do Sistema Único de

Saúde (SUS) e Pacto de Gestão.

O Pacto de Gestão tem corrio principal finalidade estabelecer de forma clara

as responsabilidades de cada ente federado, diminuindo as competências. "

concorrentes e fortalecendo a gestão compartilhada e solidária do SUS. Dentre as
"\

principais diretrizes constantes no Pacto de Gestão, merecem ênfase a, ,

Regionalização, o Planejamento, a Regulaçãoe o Financiamento.

.

A adesão formal dos entes federados ao Pacto pela Saúde, conforme

normatizado pela Portaria nO699 de 30 de m'arço de 2006 do Gabinete do Ministro. .
da Saúde, ocorre mediante a assinatura de documento específico denominado

"Termo de Compromisso de Gestão" (TCG), que se constitui em declaração pública

dos compromissos assumidos pelo gestor em cada esfera de governo.

A adesão dos entes federados ao Pacto pela Saúde, através da assinatura

do TCG, substitui os mecanismos de habilitação antes existentes e normatizados

pelas Normas Operacionais. Desta forma, todos os entes federados que, .
formalizarem sua adesão ao Pacto pela Saúde passam a ser plenos em sua

responsabilidade, declarando-a publicamente.

4.1.2.A adesão ao Pacto pela Saúde em Pernambuco e as atividades

realizadas em 2009 pela gestão estadual para fómento à adesão

municipal

o.i
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o Estado de Pernambuco promoveu sua adesão ao Pacto pela Saúde em. .
03 de março de 2008, através da publicação no Diário Oficial da União da Portaria nO

2.921 de 02 de dezembro de 2008, do Gabinete do Ministro da Saúde, publicadà em
, .

03 de dezembro de 2008. Assumiu publicamente suas responsabilidades e já

realizou em 2009 a primeira revisão do seu, TCG, repactuando algumas

responsabilidades e estabelecendo planos' operacionáis para implementar ações

voitadas para o cumprimento do cronograma.

Em termos de adesão municipal, desde a publicação da Portaria nO

399/2006, encontra-se com 7,60%, ou seja, 14 do total de 184 municípios já

homologados pela 'Comissão Intergestora Tripartite (CIT) e 02 municípios em

processo de homologação. Ocorreram, assim, 03 aqesões municipais em 2007, 06. .
em 2008,01 em 2009 e04 em 2010.

Cabe ressaltar que o processo de adesão aÇ>Pacto pela Saúde tem como

alicerce fundamental ou eixo estruturante o proçesso de regionalização solidária, por

sua vez consubstanciado em um consistente processo de planejamento regional

ascendente e participativo, que tenha como objetivo a constituição de redes de

saúde regionalizadas, integradas e resolutivas.

A lenta evolução do processo de adesão municipal ao Pacto pela Saúde.. .

evidencia um desfavorável cenário da regionalização em Pernambuco, tendo :em

vista principalmente a desatualização dos principais instrumentos de planejamento

regional, a saber: Plano Diretor de Regionalização (PDR), Plano Diretor de

Investim~ntos (PDI) e a Programação Pactuada e Integrada (PPI). Além disso,' a
forma cartorial e burocrática como a maioria desses instrumentos foram construídos

revelava a fragilidade do processo de regionalização, especialmente pelo baixo nível
. .

de envolvimento e participação dos municípios na construção dos mesmos.

Esse diagnóstico sobre a fragilidade do processo de regionalizaçãono

Estado foi ratificado por um grupo de trabalho formado por técnicos da Secretaria

Estadual de Saúde e das Gerências Regionais de Saúde, grupo este denominado
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"GT da Regionalização", que atuou durante o período de fevereiro a maio de 2°99,

apontando os principais problemas identificados na construção do processo de

regionalização em Pernambuco e .propondo as diretrizes essenciais para sua re-

,estruturação.Tais diretrizesapontavamparao seguintequadro:

a) Fortalecimento dos espaços de gestão regional, especialmente os

Colegiados de Gestão Regional e a Comissão Intergestores Bipartite, através da

institucionalização e capacitação permanente das Câmaras Técnicas, com o intuito

de prover maior transparência e profissionalização das discussões básicas do

processo de regionalização;

b) Revisão 'dos instrumentos básicos de planejamento regional,

especialmente PDR, PDI e PPI, visando prover as condições essenciais para a

consolidação das redes regionalizadas de saúde;

c) Elaboração dós

ascendente e participativa,

especialmente os muniç;ípios;

Planos Regionais de Saúde, construídos de forma

integrando todos, os atores envolvidos no processo,

d) Fortalecimento da capacidade de gestão da Secretaria Estadual de Saúde

em nível regional, com modificação do perfil gerencial e da forma de atuação- de

suas instâncias (Gerências Regionais de Saúde);

e) Educação permanente de gestores e técnicos em nível regional, visando

aumento da capacidade técnica de gestão dos sistemas municipais e regionais de

saúde; e

f) Elaboração de uma Política Estadual de Regulação do Acesso, visando a

efetivação do processo de regulação assistencial no âmbito estadual, fazendo valer

as pactuações que venham a ocorrer por meio da revisão da PPI.

Tais diretrizes foram consubstanciadas em um projeto denominado "Projeto

Re-Estruturador da Regionalização da Saúde", que foi apresentado e discutido com

o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) durante os meses de
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junho e julho de 2009, estabelecendo-se um cronograma de ações. Em agosto de

2009"foram iniciadas as ações previstas, com foco na construção das análises de

situação de saúde de cada microrregião de saúde do Estado, conforme a divisão

sanitária estabelecida no POR vigente.

Com a seleção da região piloto, o Sertão do Araripe, e a finalização da

análise de situação em saúde da referida microrregião, a metodologia de condução

interna do projeto fqi apresentada e discut~dapelos técnicos da Secretaria Estadual

de Saúde em setembro de 2009, no I Seminário para Construção de Consensos da

Regionalização da Saúde. Como produto imediato do Seminário, foi publicada a

Portaria nO817 de 25 de setembro de 2009 do Gabinete do Secretário Estadual de

Saúde, que instituiu os mecanismos de coordenação do projeto, bem como suas

diretrizes operacionais.

Entre as principais ações do Projeto Re-Estruturador da Regionalização da

Saúde estava a busca pelos consensos técniço-políticos em cada microrregião de

saúde do Estado, que definiria as bases técnicas, provendo os subsídios

necessários para a construção dos Planos Regionais de Saúde e para revisão do

POR, POI e da PPI, a partir da lógica de desenho das rede~ regionalizadas de

saúde. Este processo de busca pelos consensos técnico-políticos ocorreu através da

realização de oficinas microrregionais, a partir' de dezembro de 2009,' após a

finalização das.análises de situação de saúde.

o Processo Re-Estruturador da Regionalização da Saúde continua sendo

implementado durante o ano de 2010, sendo que a Secretaria Estadual de Saúde

planeja que, com sua finalização, a adesão municipal ao Pacto pela Saúde ocorra qe

maneira muito mais significativa e consistente, fazendo com que o TCG represente. .

muito mais do que um documento cartorial, mas sim uma mola propulsora para a

transformação da atenção à saúde no Estado.



4.1.3. Dos processos de adesão municipal encaminhados durante o

ano de 2009 à Secretaria Estadual de Saúde e das soluções

encontradas para a consolidação do Pacto pela Saúde

Mesmo que se considere o processo de regionalização solidária eixo

estruturante e alicerce fundamental para o processo de consolidação da adesão

municipal ao Pacto pela Saúde, e que este processo está, conforme descrito, em. .
reestruturação, alguns municípios desencadearam as discussões para promover sua

adesão ao Pacto durante o ano de 2009. É importante ressaltar que, conforme o

fluxo definido na Portaria nO699/2006, o TCG deverá ser aprovado primeiramente

pelo Conselho Municipal de Saúde e depois encaminhado à Comissão Intergestora

Sipartite (CIS) parapactuação.

Durante o ano de 2009, 13 municípios encaminharam à CIS processos de

adesão ao Pacto pela' Saúde. A Secretaria Executiva da CIS, ao receber as
) .

demandas, encaminha o pleito de adesão à ár.eatécnicada SecretariaEstadualde

Saúde responsável pela análise técnica da documentação básica do TCG. A área

técnica, além de analisar a documentação, inicia um processo de discussão com o

município que envolve a análise das responsabilidades sanitárias delineadas na

proposta de adesão (tanto aquelas já definidas como implantadas, quanto as que

serão implantadas no prazo proposto pelo município) e a definição do teto financeiro

de Média e Alta Complexidade (MAC) que passará à gestão do município em

consequência da adesão municipal ao PactO pela Saúde.

Muitos desses processos de adesão municipal encaminhados à CIS durante

o ano de 2009 tiveram uma lenta progressão rumo à sua pactuação na CIS, devido à

falta de consenso entre a Secretaria Estadual de Saúde e o município proponente

sobre o valor do teto MAC. Dessa forma, apenas 01 município teve sua adesão

encaminhada para pactuação.

Diante do impasse que se estabeleceu durante todo o ano de 2009, a

Secretaria Estadual de s~úde propôs uma construção conjunta (Federal, Estadual e /
. ,/
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Municipal) de critérios claros e bem estruturados no que diz respeito à definição do

teto MAC para os municípios que se encontravam com processos em andamento,

compreendendo ser esta uma necessidade urg'ente com vistas a dar celeridade e

transparência aos processos de adesão no Estado.

Em .09 de julho do corrente, foi realizada agenda de trabalho tripartite

(instâncias federal, estadual e municipal), tendo como objetivo geral a superação das

dificuldades no processo de adesão municipal ao Pacto pela Saúde no Estado de

Pernambuco. Os objetivos específicos consistiram na.construção de consensos para

a definição de ,critérios para descentralização de recursos MAC.

Em seguida a este encontro, foi constituído grupo técnico com
. .

representação bipartite (estadual e.municipal) que estabeleceu critério baseado na

faixa de desempenho de execução financeira para nortear a descentralização dos

recursos MAC que se encontram sob gestão estadual. A pactuação deste critério foi

promovida em reunião bipartite extraordinária ocorrida no dia 26 de julho do

corrente.

A Secretaria Estadual de Saúde trabalha neste momento em parceria com o

COSEMS na proposta de realização de oficinas de mobilizaç:ãopara a adesão ao

Pacto pelos municípios, a serem realizadas nas sedes das macrorregionais de

saúde, a saber: Petrolina, Caruaru e Recife. Tais oficinas de mobilização buscarão

esclarecer aos gestores as responsabilidades sanitárias a serem assumidas

formalmente através do instrumento pertinente - Termo de Compromisso de Gestão

- e dar orientações em relação ao preenchimento ,dosoutros documentos.

Vale ressaltar que após o consenso ter sido formalizado e divulgado na

reunião da CIS do dia 26/07/2010 já pôde ser verificado o aumento da demanda de

adesão municipal, com perspectiva de adesão efetiva dos 10 municípios que

compõem a IX regional de saúde, dentre outros que já estão fazendo contato com a

Secretaria Estadual de Saúde pra formalizar o Termo de Compromisso de Gestão.

rI



Apontamos que na próxima reunião da CIS, estão sendo encaminhados

treze processos para pactuação, a saber: Arar!pina, Sodocó, Exu, Granit~, Ipubi,

Moreilândia, Ouricuri, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade, Jaboatão dos

Guàrarapes, I?arreirose Riacho das Almas.

Portanto, essa pactuação, aliada à consolidação do Projeto Re-Estruturador

da regionalização da saúde, especialmente à revisão da PPI (prevista para

dezembro do.corrente) potencializará o processo de adesão municipal ao pacto pela
saúde.

4.2. Relatório Anual de Gestão

Quanto à afirmação do TCE sobre a não formulação e não aprovação do

Relatório Anl,Jalde Gestão 2008, é importante destacar que a Secretaria Estadual de

Saúde elaborou o Relatório do citadà exercício ainda no ano de 2009 e' enviou ao

Conselho Estadual de Saúde (CES) 'em fevereiro de 2010, senao, então, aprovado

por essa instância de controle social em reunião ordinária de nO382, de 30 de junho

de 2010. A aprovação está formalizada através~da Resolução CES nO442/10,

publicada no Diário Oficial do Estado, em Q9de julho de 2010.

Ressalta-se ainda que o Relé~tórioAnual de Gestão (RAG) referente ao

exercício 2009 foi entregue formalmente ao Conselho Estadual de Saúde na reunião

ordinária acima 'referida, constando, inclusive em àta, estando, 'a partir desse

momento, em análise pelo Conselho Estadual de Saúde.

Em cumprimento à Portaria 3.176/08, do Gabinete do Ministro da Saúde,

essas informações foram enviadas à Comissão Intergestores Tripartite através do

ofício nO070, de 9 de julho, e do ofício nO72, de 23.de julho, que deverá atualizar

essas informações no sítio eletrônico do Ministério da Saúde após reunião ordinária'

dessa comissão, ocorrida no dia 29 de julho, ocasião do recebimento e atualização

da situação de toçJosos estados.
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Quanto à situação dos municípios de Pernambuco, a Secretaria Estadual de

Saúde, entre março de 2009 e junho de 2010, realizou uma busca ativa para tornar

as informações sobre a situação do estado mais consistentes, uma vez que os

números evidenciados pela Câmara 'Técnica da Comissão Intergestores Tripartite

(CIT) eram contestados pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de, .

Pernambuco (COSEMS/PE), sendo realizada uma série de ações para sensibilizar

os municípios sobre a importância de enviar as resoluções e atas de aprovação

desse instrumento à Comissão Intergestores Sipartite (CIS), buscando cumprir o

fluxo descrito pela Portaria 3.176/08. Antes das ações realizadas, a CIS havia

recebido a informação de apenas 30 municípios com situação de aprovação do RAG

2008 (16% do total). Em junho, de 2010, aumentamos esse número para 118

municípios com RAG aprovados, correspondendo a 63,8% do total dos municípios.

Atualmente, a situação de Pernambuco frente aos outros estado~ melhorou muito

em relação aos dados inf~)fmados no Relatório do TCE. Essa informação, já foi

atualizada pela CIT e pode ser conferida- no seguinte endereço eletrônico:

htt :// ortal.saude. oV.br/ ortal/saude/ rofissional/visualizar texto.cfm?idtxt=34357.

O sítio'eletrônico do 'Ministériotambém traz a situação do RAG 2009, demonstrando

que Pernambuco já possui 35% dos seus municípios com RAG aprovados.

Aliado a esse esforço de tornar as informações mais consistentes, a

Secretaria implantou o Apoio Institucional aos municípios para a elaboração desses. . .
instrumentos. No período de janeiro a maio de 2010, uma equipe da Secretaria

prestou apoio in loco a municípios de quatro Gerências Regionais de Saúde

considerados mais frágeis na estruturação do processo de planejamento. Não só a

formulação do Relatório Anual, mas também do Plano fv1unicipale Programação

Anual de Saúde foram contemplados nessa ação que teve como impacto, não só um

aumento de número de instrumentos aprovados, mas certamente uma maior

qUé!lidadeagregada.
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4.3.Assistência à Saúde

4.3.1.Atenção Primária

Em relação aos dados de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF)

no Estado, informamos que em nossas atividades de Monitoramento e Avaliação da

ESF utilizamos um formato de, cálculo de cobertura regional diferente do

apresentado pelo Min,istério da Saúde (MS). Em nossa avaliação a cobertura

regional é sempr~ menor do que o apontado pelo MS. A heterogeneidade da

cobertura da ESF pode ser atribuída, entre outras razões, à dificuldade na expansão

da rede de Unidades de Saúde da Família nos municípios maiores, notadamente

nos que tem,população maior que 100 mil habitantes. Por esta razão, a situação das

Geres I, IV e VIII é compatível com a tendência nacional, e por isso previsível. Em

relação à Geres XI. não podemos fazer a mesma afirmação. Em todos os casos
- '

concordamos com o relatório do TCE quando afirma que "os gestores municipais

que' compõem as mencionadas gerências !egionais não contribuíram para a

promoção de uma adequada assistência básica à sua população".

No tocante às recomendações apresentadas na seqüência do docume-nto,

informamos que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) desenvolve ações de apoio

técnico aos municípios, incentivando não só a e~pansão da ESF, mas

principalmente a sua qualificação. Para isso, investe recursos do tesouro estadual

em repasses financeiros aos municípios, através de unia política de avaliação e

certificação de Equipes de Saúde da Família que teve início em 2007. Atualmente,

esta política encontra-se em revisão, com o. objetivo de aumentar sua difusão é

conseqüente impacto na realidade da ESF em nosso estado. Informamos ainda que

é rotina da SES a discussão permanente com os municípios do estado,

principalmente através dos Colegiados de Gestão Regional (CGR), no sentido de. ,

encontrar caminhos que superem as limitações financeiras impostas a estes

municípios, conseqüência do financiamento ainda insuficiente, principalmente

quando comparado com as despesas' realizadas em todo o país nos setores de

média e alta complexidade.
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Concordamos com a constatação de que à insuficiência do investimento na

ESF acaba por trazer conseqüências sérias à população, visto que ações realizadas

nos níveis secundário e terciário são, comprovadamente, menos custo-efetivas e

principalmente menos oportunas, pois abordam os problemas de saúde quando já

trazem um transtorno maior para o indivíduo, sua família e por conseqüência para a

população como um todo.

Em relação à razão população/no de ESF, apresentada no final do item

referente à Atenção Primária do Relatório do rCE, informamos que ela não é um

indicador relevante para o monitoramento da ESF, pois, na prática, não podemos

afirmar que a população que reside em áreas não cobertas pela ESF é atendida

nestas unidades.

Concluímos reforçando a necessidade de ampliação da ESF no Estado,. .

investindo um maior aporte de recurso neste nível. de atenção, a partir de uma

Política de Fortalecimento da Atenção Pri~ária, cuja proposta revisada será

apresentada e discutida em breve.

4.3.2.Média e Alta Complexidade

As medidas e ações executadas até o momento estabelecido visam a

melhoraria dos fluxos de atendimento à população do Estado.

Houve inúmeros avanços na rede de média e alta complexidade no ano de

2009, dentre eles ressaltamos:

. Criação da primeira emergência urológica pública no Estado. ASES

investiu em equipamentos e recursos humanos para estruturá-Ia no

Hospital Otávio de Freitas (HOF), e os médicos urologistas foram

nomeados para esta unidade;

. Na especialidade de cirurgia pediátrica, foi regularizada a escala do
. ."

Hospital da Restauração (HR) através do concurso público;

. A rede Estadual que oferta os serviços de Neurocirurgia são as

,v'J. 1
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e Hospital Regional do Agreste (HRA). Devido à eS,cassez de

neurocirurgião do concurso público, a SES supriu as necessidades do

especialista no HR. Além disso, serão' implantados 10 novos leitos na

Unidade de SuporteAvançado em Neurocirurgia (USAN) no HR, para o

ano de 2010;

. Ampliado 33% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

neonatal interna no Hospital Barãó de Lucena (HBL), de 06 para 08

leitos na UTI neonatal, 250% dos leitos de UCI, de 06 para '15 leitos.

Estão previstos para 2010 mais 9 novos 'Ieitos da UTI neo-externa na

mesma Unidade;

. Em 2009, houve a ampliação do seryiço do Programa de Bexiga

Neurogênica; passando a atender de 30 para 64 pacientes;

,. Foram acrescentados 94 leitos de traumato-ortopedia (TO) e 25 leitos

de clínica urológica, além da reforma e adequação da emergência do

Hospital Otávio de Freitas. O novõ bloco cirúrgico da TO composto por

03 salas cirúrgicas foi completamente equipado, com equipamentos de

últirfla geração, intensificador de imagem/sala, monitores, carros d~

anestesiao que amplioue dinamizouo númerode cirurgiasrealizadas; ..

. Foram reformadas as estruturas físicas da emergência do HOF, HBL,

HGV, das UTl's do HOF, HBL e Hospital Agamenon Magalhães (HAM),

as fachadas externas do HBL, HOF e HAM, e realizadas melhorias nas

subestaçõés do HAM, HR e HBL, além dos investimentos nos hospitais

por meio de aquisição de equipamentos de suporte à vida, reforma nos

vestiários e salas de repouso dos profissionais do HAM, reforma da

área da Nefro (Terapia Renal Substitutiva do agudo) no HOF,

construção de uma nova enfermaria de traumatologia no HOF,

Iluminação externa do HBL, reforma da lavanderia do HOF, além de

vários hospitais regionais, neles incl.uídoa reforma do Ruy de Barros

Correia (Arcoverde);

34/76

1

jVI
.



. Foi aberto o Serviço de Nefrologia do IMIP, totalizando três Serviços de

Nefrologia de Alta Complexidade no estado, ou seja, soma-se aos

serviços do Hospital das Clínícas (HC) e HBL;

. Implantada uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em

Oncologia (Unacon) na Macro Região Caruaru. Portanto foi iniciado em

2009, 02 serviços de UNACON para a Macro Ca'ruaru, o Hospital

Regional do Agreste (HRA), o qual funciona como mantenedora do

Centro de Oncologia de Caruaru (CEOC), realizando o tratamento de

quimioterapia, e a Unidade Santa Aguida, que realiza o serviçQ de

tratamento de radioterapia;

. Os hospitais Geral de Areias, Regional Fernandes Salsa, Correia

Picançoe Ruy de Barros Correia passaram' a ser unidade

administrativa.

Em relação à auditoria operacional realizada por esse Tribunal de Contas

em 2009, referente ao Hospital da Restauração; vale salientar que foi.elaborado um

plano de ação para melhoria dos impactos apresentados e monitoramento das

ações apresentadas, com a participação dos auditores. Já houve vários avanços,

como:

. Implantação de indicadores hospitalares, a saber: prevalência de

patologia, tempo de permanênci.a por especialidade, procedência do

paciente, mortalidade na emergência, nO de atendimentos diários;

através da coleta de dados e análise semanal;

. Em 2010 será implantado Acolhimento com Classificação de risco na

emergência clínica da unidade e capacitação de outros profissionais

para implantação, no segundo semestre de 2010, nas emergências

traumatológica e pediátrica do HR;

. Adequado o fluxo para emissão do Cartão SUS na Emergência

Pedjátrica e nas demais Emergências da unidade;



. Instituído controle e acompanhamento da qualidade dos dados e

solicitações constantes nas Autorizações de ProcedimentQ de Alto

Custo (APAC) por meio da Diretoria do Hospital da Restauração.

. Pactuado o fluxo de Acompanhamento do prazo para envio das

Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) para o fatwamento,

através da descentralização das equipes do faturamento, alocando um. .

funcionário nos setores críticos. do HR, além da sistemática de

implantação de equipes.para realização da busca ativa dos prontuários

nas enfermarias.

. Instituídos controles e responsá~eis pelo acompanhamento do

cumprimento da carga horária dos médicos plantonistas da Tomografia,

assim como da emissão dos laudos dos exames, através da avaliação

atual quanto ao cumprimento dos plantões pelos profissionais de saúde

e realização de reuniões para cobrança do rigoroso cumprimento dos

plantões.

De acordo com o desenho atual da rede nos seus três níveis de assistência,

conforme preconiza a Lei Federal nO8080/90 e os princípios do SUS, é importante

res~altar que está sendo co~struído, através das oficinas de regionalização, .um novo

Plano Diretor de Regionalização (POR), em que foram envolvidQsrepresentantes de.

todas as Gerências Regionais,'Nível Central da SES e respectivos municípios, para

a discussão_dos indicadores e, a partir daí, elaborar desenho o mais próximo da

realidade.

Este esforço objetivou garantir o acesso do cidadão aos serviços da

assistência referente à rede de média e alta complexidade. No que diz respeito aos

procedimentos ambulatoriais e hospitalares, que ainda se encontram concentrados

nas macrorregionais explica-se devido à escassez de profissionais especialistas.

Registre-se que é competência dos municípios pr~starem assistência de baixa e

média complexidade aos seus Munícipes.
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Ratificamos a constatação do TCE de,que a I GERES é responsável por 67%

da produção ambulatorial de méqia e 98% da produção ambulatorial de alta

complexidade, assim como na produção de internação hospitalar, ou seja, 57% dos

procedimentos ,de média e 95% de procedimentos de alta complexidade. Explica-se

essa ocorrência pela concentração dos especialistas nos grandes centros urbanos,

local onde se desenvolvem não só os serviços públicos, mas também os privados.

Com relação aos mecanismos de avaliação de desempenho e produtividade

" das OrganizaçõesSociaiscontratadaspela SES, informamosque a SES dispõe de

equipe multidisciplinar para a realização desse acompanhamento, fiscalização e

avaliação dos contratos de gestão celebrados entre a SES e a Organização Social,

emitindo relatório técnico 'sobre os resultados alcançados pelas unidades

"contratadas, quanto às metas pactuadas, quanto à eco~omicidade das ações

realizadas e a otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no

atendimento ao usuário.

4.4. Repasses financeiros a hospitais e Gerências Regionais de Saúde ,.

(GERES)

Em resposta ao item "7.5. Repasses Financeiros a Hospitais e Gerências
. .

Regionais de Saúde (Geres)" do Relatório do TCE, referente à ressalva acerca da

baixa quantidade de Prestação de Contas dos referidos Repasses, temos a seguinte

informação a prest~r: Os Hospitais e Geres prestaram contas em torno de 93% dos

recursos recebidos no decorrE;r do exercício de 2009, porém o volume. da

documen!ação é muito elevada, sendo preciso uma análise detalhada para o

processamento da Prestação de Contas, motivo este que não possibilitou o devido

registro destas Prestações de Contas no Sistema de Contabilidade do Governo do

Estado de Pernambuco (E-Fisco). Entretanto, a Secretaria de Saúde está

trabalhando para solucionar as inconsistências junto às Unidades Administrativas,

viabilizando uma melhor prestação de contas no item de gasto 96.
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Quanto ao processo de descentralização contábil da execução orçamentária

e financeira dos hospitais e das Geres, informamos que o Governo do Estado,

através da Secretaria de Saúde (SES), está empenhado no sentido de garantir a

transparência e tempestividade dás informações'relativas ao processamento dessas

despesas. Para tanto, Jessalta-se a publicação da portaria' SES n° 083/2010, que

instituiu como Unidade Gestora Executora (UGE) as unidades hospitalares e

laboratórios conforme lista abaixo:

· UG 530.404 - Hospital Agamenon Magalhães;

. UG 530.405 - Hospital Barão de Lucena;

. UG 530.406 - Hospital Getulio Vargas;

. UG 530.407 - Hospital da Restauração;

· UG 530.408 - Hospital Otávio De Freitas;

· UG 530.409 - Hospital Reg. do Agreste Waldemiro Ferreira;

. UG 530.402 - Laboratório Central de Saúde Pública - Dr. Milton

Bezerra Sobral (LACEN - PE).

É importante esclarecer que foram priorizadas. as unidades acima

mencionadas em virtude de representarem, no seu conjunto, 70,93% dos repasses

financeiros. Além disso, salienta-se que as demais unidades administrativas serão

transformadas em UGEs, gradativ9mente, à medida que suas estruturas físicas, bem

como seus quadros de pessoal, sejam suficientes para atender efetivamente essa

demanda.

No que se refere ao controle de despesas realizadas por fonte de recursos,

em especial o saldo negativoda fonte 0101 - Recursos Internos do Tesouro, os

comentários serão apresentados no item 8.1 - Disponibilidades por Fonte de

Recursos.
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5. EDUCAÇÃO

5.1. Defasagem de vagas do ensino médio em relação ao ensino

fundamental

o Governo do Estado de Pernambuco, desde 2007, estabeleceu como

prioridade a expansão e a melhoria da qualidade do Ensino Médio. Para tanto, criou
. .

o Programa de Educação Integral que oferece jornada ampliada de estudo aos

jovens, a partir do primeiro ano do Ensino Médio, em regime integral e sem i-integral.

Observa-se, de acordo com a tabela abaixo, que foram implantadas,

gradativamente, as 147 escolas de referência planejadas e definidas como meta a

ser alcançada até 2010, que, somadas às escolas já existentes em 2006, totaliza

160 escolas de referência.

-Tabela 1 - Implantação das Escolas de Referência

ANO INTEGRAL -

13
7
13
15
12

60

SEMP

!NTEGRAL
O
O
18
37.
45

100

\

TOTAL

13
7
31
52
57

160

Até 2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL

A reestruturação. do ensino médio ocorreu, também, com o

desenvolvimento de propostas pedagógicas com o intuito de diminuir a evasão

escolar. Além dos projetos pedagógicos, os alunos do ensino médio tiveram a

merenda escolar ampliada antes mesmo da obrigatoriedade estabelecida pelo

governo federal, bem como a disponibilização de fardamento, material escolar e

livros em todas as disciplinas, inclusive os que não são fornecidos pelo MEC.

Outrossim, observamos que é crescente a matrícula no ensino médio na

rede estadual, de acordo com os dados do censo escolar. Desde 2004 que o 1° ano

do ensino médio da rede estadual possui- matrícula superior à quantidade de
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estudantes matriculados no ~mo anterior, na sa série do Ensino Fundamental das

redes 'estadual, municipal, federal e particular.

Ressaltamos que o registro da matrícula, a partir do ano de 2007, possui
I

uma redução considerável' em todas as modalidades e redes devido à alteração da

metodologia utilizada para coleta dos' dados. A inserção dos dados passou a ter

maior fidedignidade já que deixou de ser quantitativa e passou a ser nominal,. .
incluindo o cadastro dos alunos, ou seja, antes apenas se inseria a quantidade de. .

alunos, o que dificultava a conferência das inconsistências e se sujeitava a erros de

digitação. Com o cadastro foram detectadas as duplicidades de estudantes no

mesmo estado e em outros, bem como nas diferentes redes, ocasionando úma

redução na matrícula.

Apenas no ano dé' 2007 notou-se uma redução da matrícula devido à

nova metodologia aplicada pelo Inep. Contudo, nos anos seguintes a matrícula

continuou crescente no ensino médio.

Tabela 2 - Matrículas Registradas no Censo Escolar de 2000 a 2009, por Esfera Governamental

,"', ( ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL PARTICULAR

Ensino Ensino .. Ensino . Ensino . Ensino Ensino Ensiryo Ensino
ANO Fundamental dio Fundamenial .lv'édio Fundamental Médio Fundamental Iv'édio

- a" série I 1?ano a" série I 1° ano a" série) 1° ano' a" série I 1° ano

9° ano Total 9° ano Total 9° ano Total 9° ano Total

2000. 85.370 114.545 194 796 33.951 9.398 22.267 20.234
I o:,. o.

2001 90.587 1.14.321 198 1.160 37.686 5.607 22.318 20.759
I .

2002 91.088 130.249 220 1.009 40.606 5.072 22.577 21.114

2003 Q1.541
. ..

131.26 215 , 1.029 42.505. 5.742 22.869 21.535
\

2004 88.525 188.743 217 1.032 49.797 19.855 22.302 22.010

) 2005 85.031 196.020 203 2.484 53:124 . 21.861 22.460 21.514

2006 82.830 207.314 206 2.583 53.870 24.937 22.808 21.235

2007 78.320 148.119 191 926 49.132 10.966 17.683 15.924

2008 75.993 152.051 198 2.364 51.056 4.153 19.687 16.811

2009 74.944 153.992 212 3.079 54.156 2:706 21.952 16.862

FONTE: Censo Escolar 2000-2009 .


