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1 Apresentação

Este relatório apresenta o conjunto de propostas apresentadas e atividades desenvolvidas
no âmbito do projeto de cooperação técnica estabelecido entre o Ministério da Saúde (MS), a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Governo do Estado de Rondônia, no perío-
do de setembro de 2001 a maio de 2002.

O projeto de cooperação técnica foi motivado por uma situação de grave crise institucional do
setor Saúde no estado, caracterizada por conflitos entre diversos atores do Sistema Único de
Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SESAU). Essa crise culminou com uma ação civil públi-
ca de autoria do Ministério Público Federal solicitando a intervenção do Ministério da Saúde. O
pedido de intervenção contou com o apoio do Conselho Estadual de Saúde (CES). Conflitos entre
o Governo do Estado, o setor privado e o Conselho Regional de Medicina agravavam o quadro.

Em apenas dois anos e nove meses de governo, houve quatro diferentes secretários de
saúde, configurando uma situação de grande instabilidade política e descontinuidade adminis-
trativa na pasta. A SESAU não detinha comando sobre instrumentos indispensáveis para a
gestão do SUS no estado, como o Fundo Estadual de Saúde (FES) e as políticas de pessoal e
de licitações do setor. Essas funções estavam sob o controle da Secretaria de Estado de
Planejamento e Administração (SEPLAD).

Não havia uma situação adequada de planejamento e gestão nas unidades de saúde sob
administração estadual, que são as principais unidades de saúde de Rondônia. Havia uma
grande indefinição das responsabilidades sobre a gestão da rede assistencial localizada na capi-
tal, Porto Velho, que é, em sua grande maioria, estadual.

O aumento da resolutividade da rede de saúde nos municípios do interior depende de ações
de planejamento e de coordenação de esforços que estão relacionadas diretamente ao papel da
SESAU como órgão gestor do sistema estadual de saúde. Entretanto, a Secretaria não se
encontrava instrumentalizada para desenvolver de forma plena esse papel.

A SESAU não vinha gerindo diretamente o FES. Por força de um decreto governamental, a
gestão orçamentária do FES estava delegada à SEPLAD, e a gestão financeira dos recursos do
FES à Secretaria de Estado de Fazenda.

Simultaneamente, técnicos do MS vinham alertando os órgãos do estado e do próprio Minis-
tério para a gravidade da situação em Rondônia. Esse conjunto de fatores levou o Ministro da
Saúde a encaminhar ao governador do estado, em março de 2001, um Aviso Ministerial manife-
stando sua preocupação com a situação do Sistema Único de Saúde encontrada pelos seus
auditores. Naquela ocasião, foi proposta uma ação conjunta para a superação dessas dificul-
dades.

Foram então iniciados os contatos para a celebração de um Termo de Cooperação Técnica
entre o MS e o Governo do Estado de Rondônia, com a interveniência da OPAS, que seria
responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de cooperação técnica com a SESAU.

O Termo de Compromisso e Cooperação Técnica foi firmado em 1.º de agosto de 2001, com
vigência até 31 de dezembro de 2002. Os recursos necessários para sua execução foram aloca-
dos pelo MS, por meio de um Termo de Cooperação e Assistência Técnica  firmado com a OPAS.

A partir daí, a OPAS apresentou um projeto estratégico contendo um diagnóstico preliminar
da situação e uma proposta de trabalho e de avaliação dos resultados das atividades a serem
prestadas à SESAU. A proposta contemplava cerca de 25 produtos a serem desenvolvidos no
processo, e a OPAS foi chamada a estruturar uma base de consultores para o desenvolvimento
do trabalho.
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2 Estratégia

Os trabalhos da cooperação técnica foram iniciados em julho de 2001, tendo por objetivos
principais a reorganização institucional e o fortalecimento da capacidade de gestão da SESAU.

A equipe base de consultores procedeu à sistematização e hierarquização dos produtos a
serem desenvolvidos, organizando-os em quatro blocos:

• sistemas de planejamento e avaliação; 
• sistemas de gestão;
• política de pessoal e desenvolvimento de recursos humanos;
• sistemas de informação.

Cada bloco congregou um conjunto de produtos específicos. Houve a intenção de romper
com práticas comuns em trabalhos de consultoria, em que especialistas de várias áreas desen-
volvem produtos que nem sempre se integram e se complementam.

A estratégia de desenvolvimento inicial dos trabalhos optou pela estruturação do processo
de consultoria em dois eixos principais de intervenção: 

• reestruturação administrativa da SESAU, incluindo a implantação de nova estrutura
administrativa, do Fundo Estadual de Saúde (FES) e do setor responsável pelas lici-
tações;

• reorganização da rede de serviços de saúde do Estado de Rondônia, incluindo o apoio à
elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR), do Plano Diretor de Investimentos
(PDI) e a Programação Pactuada Integrada (PPI).

Para implementá-los, optou-se por uma abordagem situacional que levasse em conta dois
aspectos cruciais:

• a necessidade de envolver os técnicos da SESAU, considerando seu grande desgaste
nesse processo;

• a necessidade de superar o inevitável clima, criado pela presença dos consultores, de
que se tratasse de uma "intervenção branca" do MS no estado.

A equipe de consultores pôs em prática, então, uma estratégia de envolvimento com vistas
a uma participação ampla de todas as instituições de algum modo ligadas à gestão do SUS no
estado: Conselho Estadual de Saúde, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS), Conselho Regional de Medicina (CREMERO), Conselho Regional de Enfermagem
(COREN), entre outras. Por outro lado, foi dada extrema importância, no desenvolvimento dos
trabalhos, ao processo de integração da equipe da OPAS com os técnicos da Secretaria de
Assistência à Saúde (SAS) do MS, responsáveis pelo acompanhamento da implantação da
Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) no estado.

Do conjunto de atividades desenvolvidas com esse fim, destacam-se:
a) seminários e oficinas de trabalho, entre setembro de 2001 e janeiro de 2002, para discu-

tir a reorganização administrativa da secretaria e da rede assistencial do SUS no estado;
b) curso de aperfeiçoamento em planejamento e gestão do SUS para servidores da

SESAU e das secretarias municipais, e para membros do CES, em execução pela
Universidade Federal da Bahia;

c) grupos de trabalho envolvendo técnicos de vários setores do Governo do Estado com o
objetivo de viabilizar a nova estrutura administrativa da SESAU;

d) comissão conjunta SESAU/Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (SEMUSA)
com o objetivo de definir um novo modelo assistencial da rede do SUS na capital e nova
divisão de responsabilidades entre o estado e o município;

e) câmaras de gestão integradas por representantes da SESAU, do COSEMS e do CES,
voltadas para a reorganização e regionalização da atenção básica e da assistência de
média e alta complexidades no estado;
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f) participação dos técnicos da OPAS e representantes do Ministério da Saúde em
reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do CES;

g) reuniões entre técnicos da OPAS, representantes do Ministério da Saúde e do Ministério
Público e o CREMERO, para esclarecer os objetivos da cooperação e buscar seu
envolvimento no processo;

h) visitas técnicas às unidades da rede de saúde na capital e em diversos municípios do
interior, visando a buscar subsídios para a proposta de regionalização da rede;

i) encontros com o governador do estado, com a participação de representantes do
Ministério da Saúde e da OPAS;

Considerando as dificuldades políticas e institucionais do SUS em Rondônia e a amplitude
dos objetivos da cooperação técnica, foram definidos mecanismos de acompanhamento regular
e efetivo do trabalho por parte de todas as instituições envolvidas, entre eles:

• a realização de reunião mensal em Brasília, com a participação da OPAS, do MS, do
representante do Governo do Estado de Rondônia na capital federal e da SESAU, para
acompanhamento dos trabalhos;

• a realização de visita mensal ao estado, com a participação da equipe de consultores e
de técnicos do MS, com uma agenda integrada de questões técnicas e políticas.

Foi feita, ainda, uma ampla divulgação dos trabalhos em desenvolvimento pela imprensa
local, com a veiculação constante dos objetivos do trabalho e dos resultados dos seminários e
oficinas em entrevistas concedidas a estações de rádio e televisão. 
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3 Desenvolvimento dos trabalhos

As primeiras atividades da consultoria foram a realização de um diagnóstico institucional e
a elaboração de um anteprojeto de lei de reforma administrativa da SESAU, que pudesse dotá-la
de condições para o adequado desempenho de seu papel de órgão gestor do SUS no estado.
Para assegurar a transparência e a legitimidade da proposta de reestruturação da secretaria, foi
realizado um seminário nos dias 4 e 5 de setembro de 2001. O produto do seminário foi a revisão
do anteprojeto de lei de reforma administrativa preparado pela consultoria, para que o mesmo
pudesse ser encaminhado à Assembléia Legislativa do Estado. Nesse seminário, houve a par-
ticipação de setores críticos ao governo, como o CES e CREMERO.

A coordenação da consultoria, em conjunto com a SAS/MS, resolveu procurar esses setores
mais críticos para apresentar a proposta de trabalho e tentar envolvê-los de modo mais consis-
tente. Essa estratégia, articulada com a exploração de espaços de divulgação na mídia local,
passou a fazer parte da agenda de todas as visitas a Rondônia. Simultaneamente, foi realizado
encontro entre a OPAS, MS e SESAU com o governador do estado, definindo responsabilidades
e parcerias.

Porém, a nova estrutura da SESAU dependia de aprovação do Legislativo para sua efeti-
vação, o que envolveria tempo. Além disso, a necessidade de prover a SESAU dos quadros téc-
nicos necessários a essa transformação exigiria a realização de concurso público, o que também
demandaria tempo. Considerando que a estrutura existente impedia um desempenho adequado
da máquina do governo na saúde e diante da necessidade de se obter resultados em curto
prazo, decidiu-se por uma estratégia de trabalho organizado em grupos internos à SESAU.
Foram criados, então, cinco Grupos de Trabalho (GT), com a seguinte conformação:

• GT de Planejamento e Avaliação, cujas atividades deveriam incluir: a melhoria dos sis-
temas de informações, a implantação da NOAS, a estruturação de redes integradas;

• GT de Administração e Finanças, cujas atividades envolveriam a estruturação do
Fundo Estadual de Saúde, além do setor de compras e licitações;

• GT da Rede Assistencial, voltado para a operação das unidades assistenciais da
SESAU com ênfase em engenharia, obras e manutenção;

• GT de Recursos Humanos, para executar as atividades de implantação da área de
recursos humanos da SESAU incluindo a preparação do concurso público e propostas de
capacitação;

• GT de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, voltado para atividades específicas
dessas áreas.

Para assegurar uma composição adequada dos grupos, a consultoria e a SESAU procede-
ram à seleção de técnicos com qualificação nas áreas de administração, economia, engenharia,
planejamento e gestão em saúde, administração hospitalar, engenharia ambiental, epidemiolo-
gia e comunicação social. Os GTs tinham como objetivos:

• compor a interface operacional entre a SESAU e a consultoria da OPAS;
• servir como instrumento de modernização e mobilização no processo de mudança insti-

tucional;
• compor a base a partir da qual a nova estrutura se ergueria;
• viabilizar o desenvolvimento do conjunto de intervenções propostas no seminário de reor-

ganização gerencial e durante o desenvolvimento da cooperação;
• fortalecer técnica e institucionalmente a SESAU.

Para garantir sua qualificação, assim como inseri-los no processo de discussão e cons-
trução do SUS, os integrantes dos GTs de nível superior, independentemente do vínculo com a
SESAU, precisariam realizar um curso de planejamento e gestão de sistemas de saúde.

A idéia de um curso que pudesse funcionar como treinamento dos quadros, além de um
espaço de reflexão e discussão sobre os rumos do SUS no estado, foi considerada pela consul-
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toria como essencial ao sucesso desse trabalho. Decidiu-se por encomendar à Universidade
Federal da Bahia (UFBA) um curso de aperfeiçoamento com estrutura modular e com início em
outubro de 2001. Além dos integrantes da SESAU, foram abertas vagas para técnicos das prin-
cipais secretarias municipais, indicadas pelo COSEMS.

Para evitar que a criação dos GTs trouxesse conflitos e interpretações equivocadas em
relação às suas reais funções, resolveu-se subordiná-los às respectivas estruturas de comando
da SESAU. Descaracterizou-se, portanto, a possibilidade da criação de uma estrutura paralela
que tivesse objetivo de esvaziar a estrutura existente.

O conjunto dos grupos de trabalho estaria sob a coordenação de um dirigente a ser definido
pelo secretário de saúde. Os GTs não deveriam se ocupar das atividades de rotina dos diferen-
tes setores. Entretanto, deveriam ter o cuidado de, sempre que possível, incorporar seus técni-
cos e funcionários ao processo de desenvolvimento de suas atividades. Propôs-se como con-
junto de atividades a serem desenvolvidas pelos grupos naquela fase:

• elaboração do regimento interno da SESAU;
• acompanhamento da agenda de metas;
• estruturação das novas áreas, a partir da nova estrutura;
• levantamento de necessidades de pessoal para a nova estrutura.

A partir desse momento, teve início o desenvolvimento de dois novos produtos específicos,
com a incorporação de consultores ao grupo de coordenação: a estruturação do setor de com-
pras e licitações e a estruturação do Fundo Estadual de Saúde. Tomou-se o cuidado necessário
para que os trabalhos da consultoria não entrassem em conflito com aqueles desenvolvidos
rotineiramente pela SAS/MS. O técnico do MS responsável pelo acompanhamento de Rondônia
passou a desenvolver suas atividades integradas à consultoria da OPAS.

Esse esforço de integração com o MS levou a uma redefinição de estratégias por parte da
consultoria em outras frentes de trabalho. A questão da implementação da NOAS, por exemplo,
passou a ser incorporada ao leque de atividades. Em decorrência disso, a organização da
assistência em Porto Velho e no interior passou a ter prioridade na agenda de intervenções.

Em outubro de 2001, foi realizado o primeiro seminário para definição do perfil e das
responsabilidades sobre a rede de serviços de saúde do estado. Os resultados apontaram para:

• a adequação do perfil de oferta da rede básica municipal às necessidades de assistência;
integração das atividades desenvolvidas pelo estado e pelo município;

• a criação de um pólo regional de serviços de alta complexidade, inclusive de atenção
hospitalar de urgência, na região de Cacoal e Ji-Paraná;

• a reestruturação do atendimento de urgência na capital e ou revisão do perfil do Hospital
de Pronto-Socorro João Paulo II (HJP II) e do Hospital de Base e a necessidade de con-
tinuidade do processo de elaboração do PDR.

Surgiu, nesse momento, um aspecto polêmico: a transferência das atividades de urgência
do HJP II para o Hospital de Base. Apesar da transferência constituir uma necessidade evidente
para se assegurar condições adequadas de atenção às urgências no estado, havia vários
interesses corporativos contrários à mesma. Os resultados desse seminário acirraram, por um
lado, tensões com alguns representantes dos médicos e com parte do próprio CES, e deram iní-
cio, por outro, a um processo de trabalho integrado entre o estado e a Prefeitura de Porto Velho.

Ainda em outubro, foi iniciada a revisão do processo de construção e equipamento de 13
hospitais de pequeno porte, com recursos do Reforsus, cujas obras se encontravam paralisadas.
Tal processo envolveu visitas a diversas dessas unidades, reuniões com os prefeitos dos municí-
pios envolvidos e a revisão da situação administrativa e jurídica dos respectivos convênios. 

Em novembro de 2001, representantes de interesses corporativos promoveram uma ampla
ofensiva na opinião pública em oposição à transferência das atividades de urgência do HJP II
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para o Hospital de Base, em que buscaram, inclusive, o apoio da Igreja. Para justificar sua
posição, os interessados na manutenção do status quo procuravam apresentar uma inversão da
situação real, afirmando que o Hospital de Base não teria condições adequadas para o atendi-
mento de urgência, que só se encontrariam no João Paulo II. Tal ofensiva conseguiu fazer a CIB
se manifestar a favor de argumentos "mais técnicos" a respeito da transferência, e o CES reiterar
uma antiga resolução contrária ao "fechamento" do João Paulo II que sequer estava em pauta,
uma vez que a proposta da consultoria era a de mudança do seu perfil para uma unidade ambu-
latorial de média complexidade.

Era o seguinte o quadro em que se dava a Cooperação, em novembro de 2001:
• o anteprojeto de lei da nova estrutura da SESAU continuava sob análise da área técnica

da SEPLAD, na qual predominava uma visão burocrática e de entrave à proposta apre-
sentada;

• a transferência das atividades de compras e licitações para a SESAU desenvolvia-se
lentamente;

• o Curso da UFBA se desenvolvia, apesar de não estar contratado pelo Governo do
Estado, o que colocava em risco sua continuidade;

• a implementação do FES na SESAU não havia sido iniciada;
• iniciaram-se os conflitos em torno das propostas de reestruturação das redes em Porto

Velho e no interior.

A necessidade de resultados em curto prazo levou a uma rodada de negociações entre a
equipe da OPAS e os técnicos do estado e a uma reunião com o Secretário de Planejamento.
Nesta última, decidiu-se pela aceleração da implementação dos produtos, pela transferência das
atividades de urgência do HJP II para o Hospital de Base e pela criação, por ato do governador,
de um conselho para acompanhar a implementação e desenvolvimento do FES.

Em dezembro de 2001, foram iniciados os trabalhos de apoio à reestruturação da vigilância
sanitária do estado, que incluíram nova visita de especialistas ao HJP II, visando a fundamentar
a proposta de transferência das atividades de urgência dessa unidade para o Hospital de Base.
Ainda em dezembro, começou a ser elaborado o projeto de engenharia de adequação do
Hospital de Base para receber as atividades de urgência desenvolvidas pelo HJP II.

No mesmo mês, um acordo realizado entre a OPAS, o MS, a SEPLAD e a SESAU asse-
gurou o envio de projeto de lei de reestruturação administrativa da Secretaria de Saúde, ainda
que com prejuízos importantes para a proposta original, aprovada no seminário realizado em
setembro. O projeto encaminhado à Assembléia tratava apenas das competências e dos cargos
a serem criados. Foi acordado que o restante do conteúdo dependeria de decreto do gover-
nador, cuja elaboração do modelo ficou sob responsabilidade da consultoria. O projeto de lei de
reestruturação da SESAU foi encaminhado com pedido de urgência.

Entre 28 e 31 de janeiro de 2002, a equipe de consultoria realizou visita a Ji-Paraná e
Cacoal para conhecer o sistema de saúde desses municípios e participar do Seminário sobre
PDR e PPI, realizado em Cacoal nos dias 29 e 30. Durante o seminário, o COSEMS e o CES,
em acordo inédito e motivados pela falta de transparência dos informes da SESAU sobre o
processo de elaboração da PPI, divulgaram uma nota conjunta em repúdio à condução dos tra-
balhos da PPI pela secretaria e se retiraram do processo. Tal iniciativa criou um impasse na con-
dução dos trabalhos de elaboração dos planos diretores de regionalização e de investimentos, a
essa altura, uma das mais importantes áreas da cooperação.

O fato mais importante a ser salientado nesse seminário foi o papel de liderança que o
COSEMS passou a assumir entre as instituições colegiadas de saúde no estado, com destaque
para o seu secretário-geral, que é o secretário de Saúde de Porto Velho.

Um ponto positivo foi a mudança no quadro da controversa questão da transferência das
atividades de urgência do JP II para o Hospital de Base, que começou a ganhar apoio da opinião
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pública em janeiro. O bispo de Porto Velho, por exemplo, manifestou-se favoravelmente na
imprensa, além de começarem a diminuir as pressões contrárias de setores do CREMERO.

Ainda em janeiro, uma nova apresentação da proposta de transferência das atividades de
urgência do HJP II para o Hospital de Base – fundamentada na demonstração da falta de con-
formidade das instalações da primeira unidade em relação às normas de vigilância sanitária
vigentes no País, particularmente às disposições da Resolução n.º 50/01 da ANVISA – logrou
vencer as resistências corporativas e obter a aprovação do CES.

É importante salientar que a mensagem do Executivo para a Assembléia Legislativa a
respeito da reestruturação administrativa da SESAU continuava parada, sem qualquer perspec-
tiva de entrar na pauta de votação, apesar do pedido de urgência feito pelo governador. Diante
dessa situação, que impedia a renovação do papel da SESAU, e do impasse em relação à
implantação da NOAS no estado após a retirada do COSEMS e do CES do processo de elabo-
ração da PPI, desencadeou-se uma crise, com repercussão na imprensa, a respeito do descom-
promisso do estado em enfrentar a situação do setor de Saúde.

A estratégia do Ministério e da OPAS diante dessa crise foi a de exigir que o estado
cumprisse a sua parte, dando continuidade à reestruturação da SESAU, à transferência para a
mesma da responsabilidade sobre o FES e sobre os processos de licitação, além da adoção de
uma condução transparente do processo de elaboração da PPI. Tal estratégia foi acompanhada
da ameaça de retirada da consultoria até que o Governo do Estado cumprisse o acordado.

As dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos, e o fato de estarmos em
ano eleitoral, levavam à necessidade de revisão do projeto. O Ministério da Saúde decidiu final-
mente, em fevereiro, considerar encerrada a primeira etapa dos trabalhos de consultoria e man-
ter a possibilidade de apoios eventuais e específicos a demandas da SESAU.

Em março de 2002, nova visita técnica da consultoria revelou que praticamente não houve
progressos na atitude do Governo do Estado. Tal situação se caracterizava pelos seguintes
fatos:

• a mensagem do governador em relação à reestruturação administrativa da SESAU con-
tinuava sem ser considerada pela Assembléia Legislativa;

• o acordo em torno da PPI, obtido pela SESAU com os municípios, baseava-se na
hipótese inviável de aumento dos repasses para os municípios que viriam a assumir
maior responsabilidade com a implantação da NOAS (sedes de módulos assistenciais,
microrregiões e pólos regionais), sem a respectiva diminuição de recursos de nenhum
outro município, embora não houvesse recursos adicionais para cobrir a diferença;

• a implantação do FES e a transferência da capacidade de licitação para a SESAU, con-
tinuava sem solução;

O único aspecto positivo era a continuidade da preparação da transferência das atividade
de urgência do HJP II para o Hospital de Base.

Negociações realizadas durante nova visita em abril, com a presença de representantes do
MS e da OPAS, assegurou que alguns pontos avançassem. O primeiro deles foi a aprovação
pela Assembléia Legislativa do projeto de reestruturação da SESAU, cuja complementação ficou
dependendo apenas da publicação do decreto preparado pela consultoria. O segundo foi a con-
clusão dos acordos relativos à implantação do FES. 

Por fim, a visita de avaliação realizada entre 24 de junho e 2 de julho permitiu estabelecer o
efetivo andamento dos trabalhos até ali. O objetivo da visita foi o de verificar o cumprimento, pelo
Governo do Estado de Rondônia, dos compromissos assumidos com o Ministério da Saúde, em
relação ao estágio atual de encaminhamento de produtos da Cooperação Técnica entre os dois
órgãos. As constatações referentes aos aspectos estruturais da consultoria são descritas a
seguir.
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Reorganização Administrativa da SESAU

O Governo do Estado encaminhou à Assembléia Legislativa nova mensagem propondo o
agrupamento de todos os cargos de direção superior da secretaria de Saúde em uma única lei
que contemplasse a estrutura proposta. O projeto de lei, de n.º 47, foi encaminhado em 7 de
maio de 2002  e contempla 116 cargos de direção superior.

A SESAU elaborou uma minuta de decreto propondo nova estrutura, que não guarda
relação com a estrutura elaborada com o apoio da consultoria da OPAS e discutida amplamente
em seminário realizado em setembro de 2001. A estrutura atualmente proposta apresenta os
seguintes problemas:

• a minuta de decreto trata de forma indistinta da estrutura, atribuições e competências dos
órgãos e ocupantes de cargos até o terceiro nível de direção – caracterizando-se como
um texto híbrido entre uma lei de estrutura administrativa e um decreto de regimento
interno;

• inversão da proposta original da consultoria de se criar o FES como uma unidade da
Gerência de Administração e Finanças (GAF), uma vez que a minuta de decreto subordi-
na a GAF ao FES;

• desmembramento e duplicação das atividades de controle e avaliação em dois órgãos
distintos: a) Gerência de Programa de Planejamento, Avaliação e Controle; e b) Gerência
de Programa de Informação, Estatística, Controle e Avaliação do SUS;

• desmembramento e duplicação das atividades de informática em dois órgãos distintos: a)
Gerência de Execução de Programas de Informática da Gerência de Programa de
Planejamento, Avaliação e Controle; e b) Equipe de Processamento de Dados da Saúde
da Gerência de Programa de Informação, Estatística, Controle e Avaliação do SUS;

• subordinação da programação orçamentária à Gerência de Programas do Fundo
Estadual de Saúde, conseqüentemente  fora da Gerência de Programa de Planejamento,
Avaliação e Controle;

• a estrutura prevista para a Gerência de Programa de Vigilância Sanitária é insuficiente e
tem nível hierárquico inferior ao definido para as demais Gerências de Programas;

• subordinação direta à Coordenadoria Técnica da SESAU de todas as unidades estaduais
de prestação de serviços de saúde, sem vinculação técnica ou administrativa à Gerência
de Programas e Ações de Saúde;

• detalhamento ao nível de rotinas das competências dos chefes de unidades estaduais
prestadoras de serviços de saúde;

Fundo Estadual de Saúde (FES)

O FES já existe na prática, recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde e do Tesouro
Estadual. Os processos de pagamento já são processados na SESAU, sem dependerem de
aprovação prévia da SEPLAD, o que vem-lhes assegurando maior agilidade. Sua institucionali-
zação definitiva depende da aprovação do Projeto de Lei de n.º 47 e da posterior publicação do
decreto que fixará a estrutura administrativa, o qual se encontra em fase de minuta.

Implantação da Gerência de Compras

Os processos de licitação já são realizados pela estrutura da SESAU, que conta com
Comissão de Licitações própria. A cotação de preços, entretanto, continua sendo feita na
Gerência de Compras da Superintendência de Licitações da SEPLAD, ao contrário do proposto
pela consultoria. Sua institucionalização definitiva também depende da aprovação do Projeto de
Lei de n.º 47 e da posterior publicação do decreto que fixará a estrutura administrativa, o qual se
encontra em fase de minuta.
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Conclusão do PDR e da PPI

A SESAU concluiu a Agenda Estadual de Saúde, o Plano Diretor de Regionalização, que
agora prevê a existência de três regiões e, conseqüentemente, três pólos regionais de alta com-
plexidade – Porto Velho, Ji-Paraná e Cacoal – e a Programação Pactuada Integrada (PPI), que
dependem de aprovação formal por parte da Comissão Intergestores Bipartite. Após tal
aprovação, esses documentos poderão ser encaminhados à Comissão Intergestores Tripartite.

Resta saber se haverá condições efetivas, em termos de recursos financeiros e humanos,
para implantar três pólos regionais de alta complexidade, uma vez que em Rondônia não há, no
presente momento, sequer recursos suficientes para a oferta de uma gama adequada de
serviços de alta complexidade em Porto Velho, único município que presta esse tipo de serviços.

Em relação à PPI, persistem diferenças entre o programado e o teto financeiro do esta-
do, de R$ 6,714 milhões para os municípios em gestão plena da atenção básica ampliada e
de R$ 9,954 milhões para os municípios em gestão plena do sistema, o que exigirá gestões
da SESAU e da CIB junto à CIT e ao Governo do Estado. 

Transferência do Serviço de Urgência do Hospital João Paulo II para o Hospital de Base

Até o momento, a transferência continua em nível de projeto. A secretaria elaborou, com o
apoio do Departamento de Viação e Obras Públicas (DEVOP), novo projeto, em conformidade
com as últimas resoluções da ANVISA, que está para ser encaminhado ao Ministério da Saúde.
A nova proposta prevê a construção de uma nova ala para unidades de tratamento intermediário
de adultos e crianças, com ambientes de isolamento.

Segundo informações de engenheiros do DEVOP, a modificação acarretará uma despesa
de capital da ordem de R$ 585,2 mil, dos quais estão disponíveis, até o momento, R$ 537 mil.
Para a conclusão da reforma da ala onde funcionará o pronto-socorro, estão disponíveis R$ 175
mil, havendo necessidade total de R$ 202,8 mil (recursos de custeio). O total de R$ 1,65 milhão
previsto para a sua conclusão inclui a reforma das redes elétrica e hidráulica e a aquisição de
equipamentos e material permanente. A contrapartida do Governo do Estado é de R$ 150 mil.

As únicas obras em andamento, até o momento, no Hospital de Base são:
• rede de esgotos – pudemos constatar o estado adiantado da abertura de valas para a

colocação de canos (não foi possível obter informações sobre o tratamento dos dejetos);
• rede elétrica – teriam sido introduzidas melhoras na subestação;
• reforma de corredores (pintura) e de uma nova ala para atendimento obstétrico.

Tais obras melhoraram muito o aspecto geral do Hospital, mas são insuficientes para a
transferência pretendida dos serviços de urgência.

Conclusão dos quatro Hospitais Regionais

• A situação atual dos trâmites para a conclusão dos hospitais regionais de São Felipe do
Oeste, Urupá, Vale do Anari e Vale do Paraíso é a seguinte:

• o Governo do Estado já efetuou depósito no valor de R$ 669.336,30, referentes à sua con-
trapartida do convênio com o Ministério;

• já houve acordos com as empresas responsáveis para a retomada das obras, o que
depende apenas da assinatura de documentos pelas mesmas, prevista para o dia 28 de
junho;

• o Secretário de Estado da Saúde determinou a realização de tomada de contas especial
sobre o convênio relativo aos hospitais – em andamento –, cuja conclusão é indispensável
para a retomada das obras;

• segundo o responsável pelo setor de convênios da SESAU, há dois convênios relativos a
esses hospitais, e haveria saldo no segundo convênio – assinado entre o Ministério e a
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DEVOP (n.º 2.981/00), de R$ 1,115 milhão –, o qual poderia ser transferido para o primeiro
convênio (n.º 1.936/97), assinado entre o Ministério e a SESAU;

• não há previsão de recursos para equipamento, nem para a contratação de pessoal para
o funcionamento dos hospitais;

• há equipamentos já adquiridos com recursos do Reforsus para os 13 hospitais inicialmente
previstos nos convênios, que se encontram encaixotados e poderiam ser remanejados
para as quatro unidades, caso haja concordância dos governos municipais envolvidos.

Destino da Instalação Física do Hospital João Paulo II

Não houve evolução nas negociações entre os Governos do Estado e do Município, no que
diz respeito à utilização das instalações do Hospital João Paulo II, após a transferência para o
Hospital de Base dos serviços de atendimento às urgências, atualmente executados na primeira
unidade.

Elaboração do Plano Diretor de Investimentos

O início da elaboração do Plano Diretor de Investimentos depende da aprovação dos docu-
mentos mencionados nos itens anteriores. Entretanto, segundo informação prestada pela
SESAU, a partir de levantamento dos investimentos realizados com recursos do Reforsus, o
montante de cerca de R$ 5 milhões para equipamento de um conjunto de unidades de saúde de
vários municípios apresenta critérios técnicos de distribuição totalmente incompatíveis com o
PDR e a PPI. Os critérios estabelecidos em gestão anterior destinaram equipamentos a
prefeituras sem condições estruturais de operação, sem nenhuma vinculação com os princípios
que deveriam nortear esse tipo de destinação. Sugeriu-se que a SESAU, em conjunto com a
Bipartite, tente uma solução do problema junto às prefeituras envolvidas.

Soluções para os Hospitais de Ji-Paraná e de Cacoal

A SESAU solicitou a elaboração de projeto preliminar para a implantação de unidade de
urgência no Hospital Municipal de Ji-Paraná. O projeto, já elaborado, estima a necessidade de
recursos da ordem de R$ 486,5 mil para a execução da parte física. Não há previsão de recur-
sos para essa obra, nem para o equipamento e a contratação de pessoal necessário ao fun-
cionamento da unidade.

Em relação ao Hospital Regional de Cacoal, informou-se que cinco deputados federais do
estado resolveram destinar recursos específicos para sua conclusão. O reinício das obras
depende, ainda, de adequação do projeto original às novas normas da ANVISA para unidades de
prestação de serviços de saúde. Não há recursos previstos, nem equipamentos, sequer para a
contratação de pessoal para a unidade.

Apoio Técnico em Andamento

A consultoria continua a apoiar a SESAU por meio do desenvolvimento das seguintes ativi-
dades:

• elaboração do Regimento Interno da SESAU a partir da implantação da nova estrutura;
• apoio técnico-operacional ao desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, especi-

ficamente à operacionalização das atividades regulares do Laboratório Central de Saúde
Pública (LACEN).

O Quadro 1, a seguir, sintetiza os principais resultados obtidos e os aspectos pendentes
aguardando providências do Governo do Estado.
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Quadro1 – Posição do convênio de cooperação Ministério da Saúde/OPAS/ Governo
de Rondônia em abril de 2002

PRODUTO
1. Reorganização da SESAU/RO.

ESTÁGIO ATUAL
• Produzido diagnóstico da situação administrativo-gerencial da Secretaria de Estado

da Saúde de Rondônia (SESAU).
• Projeto de nova estrutura, elaborado e entregue.
• Anteprojeto de lei de nova estrutura, elaborado em setembro de 2001 e enviado pelo

Governo do Estado à Assembléia Legislativa, aprovado em abril de 2002.
• Decreto de regulamentação da nova estrutura da SESAU, elaborado e encamin-

hado ao Governo do Estado.
• Elaboração do regimento interno, em andamento.
• Trabalho concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Assinatura do decreto de regulamentação da nova estrutura pelo governador.
b. Implantação da nova estrutura.

PRODUTO
2. Elaboração do Plano Estadual de Saúde.

ESTÁGIO ATUAL
• A elaboração do plano estadual de saúde pressupõe a existência de uma base de

planejamento e organização consistente.
• Foram realizadas diversas atividades que permitirão sua elaboração mais adiante.

Entre outras temos: desenvolvimento do PDR e da PPI; reestruturação da rede de
assistência de Porto Velho e do interior; reformulação do plano de assistência às
urgências e emergências; decisão sobre o destino dos 13 hospitais estaduais
inacabados existentes no interior do estado; diagnóstico da situação da vigilância
sanitária e assessoria para a colocação em operação do LACEN.

• Parcialmente concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Possibilidade de apoio para sua conclusão, na 2.ª etapa deste projeto de cooper-

ação programado para 2003.
PRODUTO

3. Implementação do Fundo Estadual de Saúde.

ESTÁGIO ATUAL
• O FES/RO está, operacionalmente, em pleno funcionamento.
• Sua nova estrutura organizacional encontra-se viabilizada e devidamente instalada

em espaço físico apropriado, com os equipamentos e recursos humanos adequados
e processos de trabalho definidos. 

• As atividades implantadas e implementadas do FES/RO garantem um fluxo admin-
istrativo e contábil mais eficaz da execução orçamentária e financeira.

• Trabalho concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
As necessidades para consolidar a implementação do FES/RO são as seguintes:

• Garantir a implantação dos processos de trabalho do FES/RO conforme documento
que os definiu, já disponibilizado à equipe do fundo.

• Editar, assinar e publicar decreto, conforme minuta já disponibilizada à SESAU, que
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cria, formalmente, a estrutura do FES/RO alterando a atual estrutura básica da
Secretaria de de definida pelo Decreto n.º 9.668, de 24 de setembro de 2001.

• Editar, assinar e publicar decreto, conforme minuta já disponibilizada à SESAU, que
dá nova regulamentação à Lei n.º 59, de 13 de julho de 1992, que criou o FES/RO
revogando o Decreto n.º 6.313.

• Realizar, em 60 dias, avaliação da implantação da nova estrutura e funcionamento
do FES/RO viabilizando os ajustes necessários para sua instalação definitiva.

• Realizar a primeira reunião do Conselho Técnico-Administrativo do FES (CATAFES)
e manter a periodicidade determinada no decreto de sua constituição.

PRODUTO
4. Elaboração do pleito de habilitação da SESAU/RO em uma das modalidades de

gestão previstas na NOAS-SUS 01/2001, aprovadas pela Portaria GM/MS n.º 95, de
26 de janeiro de 2001.

ESTÁGIO ATUAL
• Alguns dos requisitos definidos para qualificação e habilitação do Estado na NOAS

ainda encontram-se pendentes (Portaria GM/MS n.º 373, de 27 de fevereiro de
2002).

• Foram elaboradas propostas para o PDR e PPI, e para o funcionamento do FES.
• Em relação à PPI, existe um impasse entre os municípios e o Governo do Estado em

relação aos recursos que serão alocados na PPI. Tal impasse vem sendo trabalhado
em conjunto pela área de planejamento do estado e pela SAS/MS. 

• Parcialmente concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Conclusão do PDR e do PDI. 
b. Conclusão da PPI, com a superação do impasse existente com os municípios.
c. Elaboração do Plano Estadual de Saúde.
d. Comprovação de funcionamento do SIOPS.
e. Pleno funcionamento do FES.
f. Elaboração do relatório de gestão.
g. Comprovação do comando único dos municípios habilitados em GPSM.
h. Estruturação do SNA.
i. Descentralização das ações de epidemiologia e controle de doenças.
j. Comprovação do desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária.

PRODUTO
5. Elaboração e estabelecimento dos acordos necessários, conjuntamente com a

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, do pleito de habilitação em gestão
plena de sistema municipal e revisão das habilitações dos demais municípios, bem
como dos pactos intergestores.

ESTÁGIO ATUAL
• Elaborada proposta de reorganização da rede assistencial de Porto Velho, incluindo

a reorganização da assistência às emergências e a redefinição de responsabilidades
assistenciais entre o estado e a Prefeitura de Porto Velho.

• Criada comissão mista estado/prefeitura para desenvolver os estudos e implementar
soluções conjuntas.

• Elaborada proposta de habilitação dos demais municípios, com base na NOAS.
• Concluído, do ponto de vista técnico.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Definição da Prefeitura de Porto Velho em assumir suas novas responsabilidades,

incluindo o destino a ser dado ao Hospital João Paulo II. 
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b. Conclusão da PPI e do PDR. 
c. Viabilização das condições para que os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná,

Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena funcionem como sede de microrregiões e como
referência para atendimento de urgência.

d. Elaboração de proposta e execução, em conjunto com a Prefeitura de Ji-Paraná,
das medidas necessárias à sua operação como pólo regional de atenção de média
e alta complexidade. 

e. Definição dos recursos financeiros necessários para a adequação dos serviços dos
pólos regionais definidos.

PRODUTO
6. Elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR), Programação Pactuada

Integrada (PPI) e Plano Diretor de Investimentos (PDI).

ESTÁGIO ATUAL
• A proposta do PDR está em avançada etapa de elaboração, podendo-se considerar

como concluído o seu desenho.
• Sua elaboração deu-se a partir de duas vertentes principais:

• reorganização e integração dos serviços existentes em Porto Velho, visando
à otimização dos recursos existentes e à maior resolutividade dos atendi-
mentos prestados;

• reorganização dos serviços de saúde no estado (módulos assistenciais,
microrregiões de saúde), com identificação de um ou mais municípios-pólo
para atendimentos de urgência/emergência no interior e fluxo de referência
intermunicipal para atendimentos especializados.

• PDI em elaboração a partir de quatro eixos principais:
• reforma e reequipamento do Hospital de Base e do HJP II em Porto Velho;
• reforma e reequipamento da rede hospitalar e de média complexidade dos

pólos regionais de Ji-Paraná;
• reexame do destino dos equipamentos originalmente destinados aos 13 hos-

pitais regionais e sua redistribuição, de acordo com as definições do PDR;
• conclusão de quatro dos 13 hospitais regionais de pequeno porte;
• investimentos necessários para a implantação da média complexidade nos

municípios-sede de módulos assistenciais e microrregiões.
• PPI em elaboração a partir da adoção dos parâmetros fornecidos pelo programa do

MS (SIS-PPI) – média da produção nacional –, com alguns ajustes à realidade do
estado, e de proposta de reposição das perdas financeiras (tetos federais) a partir
de aporte de recursos próprios estaduais.

• Parcialmente concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. PDR – sua conclusão depende dos acordos entre a SESAU e SEMUSA/PVH para

fechamento da proposta quanto ao destino do HJP II e da definição de recursos para
a unidade de urgência/emergência no interior do estado, com a adequação do
Hospital Municipal de Ji-Paraná (instalação de unidade de urgência/emergência,
UTI, serviços de traumatologia e neurocirurgia).

b. PDI – sua conclusão depende da definição da unidade de urgência e emergência do
Pólo Regional de Ji-Paraná; do fechamento dos projetos de engenharia do Hospital
de Base e do João Paulo II; das projeções do Município de Porto Velho quanto à
readequação do João Paulo II; e da definição dos equipamentos necessários para a
implantação dos municípios-sede de módulos assistenciais e microrregiões.

c. PPI – sua conclusão e aprovação dependem do fechamento da proposta de financia-
mento pelo estado e da definição dos mecanismos e instrumentos a serem utilizados
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para transferência dos recursos estaduais para os municípios e acompanhamento da
sua utilização.

PRODUTO
7. Elaboração de modelos de gestão para redes de serviços de saúde, incluindo cen-

trais de regulação e atendimento.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos. 

PRODUTO
8. Elaboração de proposta de reorganização dos serviços de planejamento, controle,

avaliação e auditoria da SESAU/RO.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
9. Elaboração do plano de gestão de recursos financeiros e de licitações da

SESAU/RO.

ESTÁGIO ATUAL
• Elaborado diagnóstico administrativo-gerencial da área de compras da SESAU,

incluindo estrutura física, administrativa, sistema de compras, recursos de informáti-
ca e disponibilidade de RH;

• Até que fosse formalmente implantada a nova estrutura organizacional da SESAU,
procedeu-se, em caráter de urgência, à implementação da descentralização das
atividades de compras, até então centralizadas na Secretaria de Planejamento.

• Criada a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Saúde de
Rondônia, por meio do Decreto Estadual n.º 9.653, de 13 de setembro de 2001;

• Definição do Desenho Organizacional e elaboração do Regimento Interno da
Gerência de Aquisições, Almoxarifado e Patrimônio; 

• Treinamento e apoio técnico na elaboração de editais e realização de licitações.
• Início da realização de todas as licitações, implantação do Cadastro de

Fornecedores, elaboração de grades de materiais, Sistema de Registro de Preços
de Material Médico-Hospitalar, medicamentos e outros. 

• Trabalho concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Disponibilização dos Sistemas informatizados já existentes em nível de governo,

visando a facilitar o trabalho no setor e a migração do Sistema de Registro de
Preços, para que este procedimento seja realizado pela SESAU/RO e não pela
SEPLAD, como ainda está ocorrendo.

b. A área de patrimônio deverá priorizar o inventário dos bens patrimoniais da
SESAU/RO e passar a realizar o seu controle efetivo.

PRODUTO
10. Elaboração do Plano de Gestão de Recursos Tecnológicos e Insumos Estratégicos.

19



ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
11. Elaboração da Política de Medicamentos e Tecnologia do Estado.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
12. Elaboração de mecanismos de compras e assistência farmacêutica.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
13. Redefinições dos contratos com provedores de serviços sob gestão estadual.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumento básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
14. Elaboração do Plano de Qualificação e Controle Social (Portaria GM/MS n.º

393/01).

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumento básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.
• A consultoria colocou como prioridade a participação de representação do CES e

entidades representativas dos profissionais em todas as suas atividades de dis-
cussão e planejamento.

PRODUTO
15. Elaboração e desenvolvimento de mecanismos que otimizem as decisões no

âmbito da CIB.

ESTÁGIO ATUAL
• A consultoria desenvolveu um conjunto de medidas que propiciassem, ao mesmo

tempo: (1) o fortalecimento da capacidade gestora da Secretaria de Estado de
Saúde de Rondônia; (2) a integração entre a SESAU, as diferentes Secretarias
Municipais de Saúde (SEMUSA), incluindo a capital (SEMUSA-PV) e o Conselho
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Estadual de Saúde (CES); (3) o desenvolvimento de trabalhos técnicos para orien-
tar os acordos e as definições acerca do novo modelo assistencial a ser implantado
na capital e estado, a elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e da
Programação Pactuada e Integrada (PPI) no estado e a operacionalização das
mudanças pactuadas e aprovadas pelo CES e CIB.

• Para tanto, foram desenvolvidos vários seminários e oficinas de trabalho, e  consti-
tuídos Grupos de Trabalho, Comissões Mistas e Comitês Técnicos interinstitu-
cionais envolvendo profissionais, dirigentes de serviços, Cosems e CES. 

• A CIB não tem Câmara Técnica estruturada, como pode ser observado em outros esta-
dos. Essa ausência dificulta a elaboração de estudos e a discussão sobre informações
que subsidiem um processo de tomada de decisão na CIB, tecnicamente embasado.

• Trabalho concluído.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Fortalecer a CIB como principal espaço de planejamento e pactuação das políticas

de saúde do estado;
b. Constituição da Câmara Técnica e participação ativa do Governo do Estado na sua

estruturação.

PRODUTO
16. Elaboração do Plano de Gestão da Informação e da Comunicação.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
17. Capacitação de recursos humanos da SESAU/RO para a utilização de sistemas

de informações gerenciais.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
18. Elaboração de mecanismos para a operacionalização do SIA/SUS e SIH/SUS,

conforme dispositivos em vigor.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planeja-
mento e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
19. Elaboração e desenvolvimento do plano de gestão de recursos humanos da

SESAU/RO, assim como a sua capacitação.

ESTÁGIO ATUAL
• O Governo do Estado não concordou com a transferência da gestão de recursos

humanos para a SESAU, em contradição com a legislação federal do SUS.
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• Houve concordância em transferir para a SESAU a elaboração e execução da políti-
ca de capacitação de RH da SESAU, que consta da nova estrutura aprovada recen-
temente.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Elaboração da política de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos da

SESAU.

PRODUTO
20. Capacitação de gestores da SESAU/RO.

ESTÁGIO ATUAL
• Realização de curso de aperfeiçoamento em planejamento e gestão de sistemas

pela Universidade Federal da Bahia, com carga horária de 180 horas e cerca de 45
técnicos do estado e municípios, capacitados.

• Trabalho concluído.
PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO

a. Existe a possibilidade de aproveitar a turma já formada para a realização de um
curso de especialização em parceria com o MS/OPAS e a Faculdade de Rondônia.

PRODUTO
21. Elaboração do plano de concursos para recursos humanos estratégicos da

SESAU/RO.

ESTÁGIO ATUAL
• A consultoria orientou os procedimentos a serem adotados com relação à identifi-

cação de necessidades de RH (qualitativa e quantitativamente) visando à transfer-
ência das atividades do HJPII para o HB. 

• O mesmo foi realizado em relação às necessidades para a inauguração do LACEN.
• Parcialmente realizado.

PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO
a. Avaliação dos resultados do recente concurso descentralizado para a SESAU.

PRODUTO
22. Elaboração do Programa Estadual de Interiorização de Recursos Humanos

Estratégicos na Área de Saúde.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
23. Desenvolvimento de observatórios da reforma do setor Saúde e de recursos

humanos.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades volta-

do para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamento e
gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.
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PRODUTO
24. Desenvolvimento de base de dados e indicadores – Rede Interagencial de

Informações para a Saúde(RIPSA).

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamento
e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
25. Desenvolvimento e cooperação técnica via internet, sediada na SESAU/RO, e doc-

umentação de experiência de cooperação técnica e apoio ao desenvolvimento das
SES dos estados da Região Norte.

ESTÁGIO ATUAL
• A estratégia de desenvolvimento dos trabalhos definiu um conjunto de prioridades

voltado para permitir à SESAU organizar seus instrumentos básicos de planejamen-
to e gestão.

• Portanto, nesta etapa, ele não foi objeto dos trabalhos desenvolvidos.

PRODUTO
26. Outras atividades desenvolvidas pela consultoria que não constavam da proposta

original.

ESTÁGIO ATUAL
• Elaboração da proposta de transferência do atendimento de emergência do HP JPII

para o HB, incluindo: diagnóstico das condições de funcionamento do HJPII, inclu-
sive do ponto de vista das normas da vigilância sanitária, levantamento das necessi-
dades de adequação do HB, elaboração do projeto de transferência incluindo esti-
mativa de custos e necessidades de treinamento de pessoal, e a defesa desta da
solução junto à CIB, COSEMS e CES.

• Elaboração da proposta de capacitação de médicos e enfermeiros envolvendo seis
cursos, que treinarão todos esses profissionais que estejam diretamente ligados ao
atendimento de urgência.

• Participação nos trabalhos desenvolvidos para definir o destino dos 13 hospitais
esta-duais em construção no interior do estado, incluindo visitas ao interior do esta-
do, levantamento da situação administrativa e financeira, adequação da proposta
aos estudos em desenvolvimento do PDR e da PPI, negociação junto ao COSEMS
e prefeitos envolvidos. Serão concluídos os hospitais de Urupá, Vale do Paraíso, São
Felipe e Vale do Anari. Para os demais, o governador constituiu comissão para toma-
da de contas especial.

• Elaboração de subsídios para reestruturação da área de vigilância sanitária do esta-
do.

• Apoio à plena operação do LACEN, em andamento. 
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4 Produtos desenvolvidos

4.1 Diagnóstico da Situação Político-Institucional e Administrativa da Secretaria de
Estado da Saúde de Rondônia

Este Diagnóstico constituiu o primeiro produto do trabalho da equipe de consultoria da
OPAS, resultado da viagem do primeiro grupo da equipe, que esteve em Porto Velho entre 23 e
26 de julho de 2001. Serviu de base para os demais trabalhos e foi apresentado aos represen-
tantes dos diversos órgãos relacionados com o setor de Saúde do estado, no primeiro seminário
organizado pela OPAS e pela SESAU voltado à discussão da proposta de reorganização
administrativa da Secretaria, nos dias 4 e 5 de setembro de 2001. O documento resultante do
diagnóstico é apresentado no anexo 1 deste relatório.

4.2 Estrutura Administrativa da SESAU

O trabalho de reestruturação administrativa da SESAU foi preparado pelos consultores da
OPAS, discutido com a equipe de direção da secretaria e amplamente debatido no Seminário
para a Reorganização Administrativa da Secretaria de Saúde, realizado em Porto Velho nos dias
4 e 5 de setembro de 2001. O seminário contou com a participação de representantes dos
seguintes órgãos:

• Secretaria de Estado da Saúde (SESAU);
• Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAD);
• Conselho Estadual de Saúde (CES);
• Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS);
• Conselho Regional de Medicina de Rondônia (CREMERO);
• Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (COREN);
• Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (SEMUSA);
• Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho (CMS).

A proposta de reorganização administrativa resultante do seminário foi encaminhada pelo
Secretário de Estado da Saúde à SEPLAD, gerando um longo processo de discussões entre
representantes desse órgão, da SESAU, da equipe da OPAS e do Ministério da Saúde para
definir seu encaminhamento como projeto de lei do Executivo para apreciação pelo Legislativo
Estadual.

O projeto resultante, muito aquém da proposta conclusiva do seminário, só foi aprovado no
final de março de 2002. Como o projeto enviado ao Legislativo incluiu apenas as competências e
o novo número de cargos em comissão da estrutura proposta, decidiu-se complementar a
mesma com um decreto do governador. O projeto de decreto foi preparado pela equipe da OPAS
e enviado à SESAU. Por meio do Decreto n.º 9.997, de 3 de julho de 2002, foi aprovada a regu-
lamentação necessária para efetiva implantação da nova estrutura. Os textos da atual lei de
reforma administrativa da SESAU e o projeto de decreto elaborado pela consultoria são apre-
sentados no anexo 2 deste relatório.

4.3 Fundo Estadual de Saúde

Uma das primeiras constatações da consultoria em relação ao funcionamento do FES foi de
que as atividades de gerência do Fundo eram centralizadas na SEPLAD. Essa centralização se
dava de forma indireta. Consistia no repasse de quotas orçamentárias e financeiras, processo a
processo, obrigatoriamente enviados pela SESAU à SEPLAD para análise, o que, evidente-
mente, além de restringir a autonomia da Secretaria de Saúde na aplicação de recursos que
deveriam lhe pertencer, burocratizava o processo.

Para modificar esse quadro, a consultoria propôs inicialmente a criação de um Comitê de
Acompanhamento Técnico Administrativo do FES, composto pelos titulares das Secretarias de
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Saúde, Planejamento e Administração, Finanças e da Controladoria-Geral do Estado. O Comitê
foi criado pelo Decreto n.º 9.793, publicado em 21 de dezembro de 2001 (anexo 3).

Posteriormente, foi preparada e encaminhada ao secretário de Saúde uma minuta de decre-
to (anexo 4) contendo a estrutura do FES, a competência dos órgãos e Cargos de Direção
Superior (CDS) a serem criados, com a contrapartida dos cargos a serem extintos para que não
houvesse aumento de despesas.

4.4 Gerência de Aquisições e Patrimônio

Desde a primeira visita realizada pela consultoria da OPAS/MS à Secretaria de Saúde de
Rondônia, em agosto de 2001, ficou claro para a equipe que a descentralização dos procedi-
mentos de compras de insumos era indispensável à melhoria das condições de funcionamento
da SESAU.

A centralização das atividades-meio, especialmente as atividades de compras de todas as
secretarias, na Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) impossibilitava agilidade
e rapidez nos processamento das aquisições, o que, no caso da Saúde, significava um perma-
nente desabastecimento.

A centralização fazia com que as atividades da Gerência de Administração e Finanças da
SESAU se limitassem a consolidar os pedidos originados das áreas e unidades e os encaminhar
à SEPLAD para aquisição. Por não ter estrutura própria, a SESAU não fazia nenhuma análise
dos pedidos e nunca se preocupou em criar uma "grade" de consumo de material.

Também por não ter estrutura de compras, a SESAU não dispunha de estrutura de recebi-
mento de materiais. Todo o material adquirido para a SESAU era recebido pelo Almoxarifado
Central da Coordenadoria-Geral de Controle da Material e Patrimônio, também da SEPLAD.
Recebido, diga-se, do ponto de vista formal, pois os materiais eram entregues diretamente nas
unidades e a documentação no Almoxarifado Central, que enviava um servidor à unidade que
recebera o material para conferência e "atesto".

Os levantamentos feitos no Hospital de Base indicaram uma demora de, no mínimo, seis
meses entre a solicitação de compra e a entrega do material.

A proposta inicial da consultoria, especificada no projeto de lei enviado em setembro de
2001 ao Governador do Estado, previa a criação de uma Gerência de Aquisições, Patrimônio e
Almoxarifado, subordinada à Coordenadoria de Administração e Finanças, que seria responsá-
vel pela aquisição, armazenamento e controle dos bens e insumos da secretaria. Assim, pre-
tendeu-se que fosse DESCENTRALIZADA para a SESAU toda a responsabilidade sobre os pro-
cedimentos de compras e contratação de serviços para a Saúde.

No final de agosto de 2001, o Governador do Estado criou a Comissão Permanente de
Licitações da SESAU, objetivando agilizar os procedimentos de compras para a Saúde. Nas
reuniões realizadas com os dirigentes da SESAU, a consultoria alertou que, embora a criação da
CPL fosse um passo importante, ainda era insuficiente, pois sem a criação da estrutura de com-
pras não teríamos na Secretaria de Saúde o cadastro de fornecedores qualificados, um banco
de preços informatizado e atualizado, além da possibilidade de permanente pesquisa de preços
dos principais insumos utilizados pela SESAU.

Posteriormente, em função da análise da estrutura proposta no documento enviado ao
governador por parte dos demais órgãos do Governo do Estado, a consultoria se viu obrigada a
reformulá-la, tendo em vista a impossibilidade de criação de cargos de direção para a área de
compras, no nível preconizado. Assim, a proposta passou a ser a criação de uma Gerência de
Aquisições e Patrimônio com duas unidades, uma de compras e uma de patrimônio. O almoxari-
fado foi incorporado à Gerência de Medicamentos, que já fazia o recebimento e o controle dos
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medicamentos e passaria a administrar também o armazenamento dos demais insumos. A pro-
posta acima foi transformada em MINUTA DE DECRETO (anexo 5) e encaminhada ao
secretário.

Para atender à implantação da estrutura, foram identificadas as necessidades de pessoal e
definido o perfil do profissional adequado para compor a equipe da nova gerência (anexo 5). Foi
definida também a infra-estrutura necessária para implantação da gerência, compreendendo
equipamentos, espaço físico e recursos de informática (anexo 5). Finalmente, foram especifica-
dos os fluxos de trabalho das principais atividades a serem desenvolvidas na Gerência de
Aquisições e Patrimônio (anexo 5).

Embora a consultoria haja concluído seu trabalho e tenha, durante sua elaboração, realiza-
do diversas reuniões conjuntas com os Secretários de Saúde e de Planejamento visando à
aprovação das propostas por parte dos responsáveis pela área, nada leva a crer que ela tenham
sido implantadas. Em nenhum momento foi identificada vontade política por parte do governo de
descentralizar as atividades de compras para a SESAU.

Em março passado, quando a equipe de consultores foi a Rondônia para uma última avali-
ação da implantação da Gerência de Compras e Patrimônio, ficou constatado que nada havia
saído do papel. O próprio presidente da CPL, nomeado em setembro de 2001, solicitara exone-
ração. Na oportunidade, a pedido do Secretário de Saúde, a consultoria manteve contato com o
Coordenador-Geral de Material e Patrimônio da SEPLAD, que informou que a descentralização
das atividades de material para a SESAU estava descartada. Assim, embora tenha sido feito um
trabalho técnico, discutidas as propostas no âmbito da SESAU e da SEPLAD, não se pode
acreditar na possibilidade da melhoria das condições de atendimento à população de Rondônia,
mantida a centralização das aquisições de bens e insumos na SEPLAD.

4.5 Rede de Serviços do SUS no Estado

Durante o período de desenvolvimento da cooperação técnica com o Governo do Estado,
foram realizados diversos trabalhos relativos à reorganização da rede de serviços do SUS de
Rondônia. Os principais trabalhos nesse sentido e a situação de cada um são descritos a seguir.

a) Redefinição da rede hospitalar de Porto Velho
A redefinição da rede hospitalar da capital resultou de visitas dos técnicos da OPAS às

unidades existentes, quando se constatou a completa inadequação do Hospital de Pronto-Socorro
João Paulo II (HJP II) e a existência de capacidade ociosa no Hospital de Base (HB). Por essa
razão, foi sugerida a transferência das atividades do HJP II para o HB, sugestão levada para se-
minário sobre a rede hospitalar de Porto Velho, realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2001.

A transferência das atividades de um hospital para o outro foi motivo de inúmeros debates
no estado, fruto tanto de temores de entidades sindicais em relação a possíveis prejuízos por
parte dos trabalhadores, quanto da oposição de segmentos ligados ao setor privado da Saúde,
que temiam ver seus interesses afetados pela mudança. Os debates foram travados na impren-
sa, em outros seminários organizados para aprofundar a questão e em sessões do Conselho
Estadual de Saúde e da Comissão Intergestores Bipartite. A proposta foi finalmente aprovada em
janeiro de 2002, pelo Conselho Estadual de Saúde.

Foram dois os principais documentos produzidos para viabilizar a transferência: um diag-
nóstico da situação do Hospital João Paulo II e o projeto físico de implantação da unidade de
urgência do Hospital de Base. Ambos os documentos são apresentados nos anexos 6 e 7 deste
relatório.

b) Redefinição da rede ambulatorial de Porto Velho
A proposta de redefinição da rede de serviços ambulatoriais do SUS em Porto Velho resul-

tou de decisão tomada no seminário sobre rede hospitalar de Porto Velho, realizado nos dias 25
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e 26 de outubro de 2001. Com base nessa decisão, os consultores da OPAS coordenaram uma
série de encontros de trabalho entre técnicos da SESAU e da SEMUSA, que resultaram numa
proposta de redefinição completa das redes de atenção básica e de atenção ambulatorial de
média complexidade de Porto Velho, a qual é apresentada no anexo 9 deste relatório.

c) Hospitais inacabados em construção em Rondônia
O resultado final do processo de revisão dos 13 hospitais de pequeno porte em construção

no estado com recursos do Reforsus, foi um acordo envolvendo o MS, a SESAU, a
Controladoria-Geral do Estado, o Departamento de Viações e Obras Públicas de Rondônia
(DEVOP/RO), que fechou questão em torno da conclusão de apenas quatro desses hospitais
(Urupá, Vale do Paraíso, São Felipe e Vale do Anari). Os demais pontos do acordo podem ser
resumidos da seguinte forma:

• solicitação, pela SESAU, de prorrogação de prazo do Convênio n.º 1.936/97;
• tomada de contas especial das 13 unidades;
• providências para a complementação orçamentária do Convênio n.º 2.981/00 e do termo

de aceite das construtoras responsáveis pelas quatro unidades a serem concluídas;
• aprovação jurídica do Convênio n.º 2.981/00 entre DEVOP e SESAU.

4.6 Plano Diretor de Regionalização

As atividades relativas ao desenvolvimento do Plano Diretor de Regionalização, determi-
nação da Norma Operacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, consistiram basi-
camente nas seguintes:

• realização de dois seminários sobre a rede de serviços de saúde no estado;
• duas visitas ao interior do estado, principalmente à região de Cacoal e de Ji-Paraná;
• assessoria à proposta de regionalização aprovada no estado;
• apoio à preparação da proposta de Programação Pactuada Integrada; e
• apoio à Comissão Intergestores Bipartite.

O principal resultado do processo foi a proposta de criação de um pólo de alta complexidade
na região de Cacoal e de Ji-Paraná, com prioridade para a implantação das atividades de urgên-
cia hospitalar, a ser realizada de acordo com as recomendações da consultoria no Hospital
Municipal de Ji-Paraná e com o apoio da SESAU. Tal proposta contribuirá para por fim à ele-
vadíssima concentração de serviços de saúde na capital, o que se verifica até o presente momen-
to, com sérios prejuízos à população. O desenho final do PDR é apresentado no anexo 8.

O anexo 11 apresenta o resultado do apoio da consultoria à Comissão Intergestores
Bipartite.

4.7 Curso de Formação de Gestores

À medida que os trabalhos estavam sendo desenvolvidos, ficou clara para a equipe de coor-
denação da consultoria a necessidade de que algum tipo de treinamento específico fosse desen-
volvido dentro do conjunto de atividades. A motivação envolveu não apenas a importância de
melhorar a qualificação dos técnicos locais, como também o entendimento de que esse tipo de
iniciativa criaria um clima favorável para o desenvolvimento dos trabalhos. 

Para que essa atividade não se transformasse em mais um curso realizado, descolado de
todo o processo que a consultoria desencadeara, decidiu-se pela definição de alguns critérios e
princípios:

• o conteúdo e metodologia do curso foram definidos em conjunto, pelas coordenações do
curso e da consultoria. Optou-se por contratar a Universidade Federal da Bahia, que
desenvolveria um curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Sistemas Integrados de
Saúde, modular, em um período de seis meses;

• os participantes do curso seriam, prioritariamente, os técnicos da SESAU vinculados dire-
tamente aos trabalhos em desenvolvimento;



• metade das vagas seriam destinadas a técnicos indicados pelo COSEMS;
• a seleção dos alunos seria desenvolvida em conjunto com coordenações do curso e da

consultoria.

O curso realizou-se, apesar de algumas dificuldades operacionais, e formou uma turma de
45 alunos. Existe a possibilidade dessa turma, por intermédio de programa de capacitação em
desenvolvimento pelo MS, realizar um complemento para obtenção do título de Especialista. No
anexo 10, é apresentado o programa do curso.
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5 Anexos

Anexo 1
Diagnóstico da Situação Político-Institucional e Administrativa da 

Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU)

1. Apresentação

O diagnóstico aqui apresentado constitui o primeiro produto do trabalho desenvolvido pela
equipe formada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para o cumprimento dos
objetivos da Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de
Rondônia, visando ao fortalecimento da capacidade de gestão da Secretaria de Estado da
Saúde (SESAU) sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) naquele estado.

O presente diagnóstico resultou da consulta a documentos legais, de entrevistas indivi-
duais com dirigentes e técnicos da SESAU, do Conselho Estadual de Saúde (CES), e da
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), além de uma oficina de
trabalho com representantes das diferentes áreas da secretaria, das Delegacias Regionais de
Saúde (DRS), das unidades assistenciais, da sociedade civil e dos municípios, inclusive diri-
gentes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

Resulta de três visitas realizadas pela equipe em momentos distintos. A primeira visita foi
realizada pelos técnicos Luciana Dias de Lima e Paulo Henrique Rodrigues, entre os dias 23 e
27 de julho de 2001. A segunda visita foi realizada pelos técnicos Mário Dias Rodrigues e Regina
Roque de Abreu, entre os dias 6 e 9 de agosto de 2001.

Este diagnóstico constituiu a base para os demais produtos desenvolvidos no período e
para as atividades desenvolvidas na terceira visita, quando da realização de seminário entre os
dias 4 e 8 de setembro para apresentação e discussão da proposta de reorganização adminis-
trativa da SESAU. O seminário contou com a participação de representantes da Secretaria de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, da OPAS, da SESAU, dos Conselhos Estadual de
Saúde e do COSEMS de Rondônia e resultou no Projeto de Lei de Reforma Administrativa da
Secretaria que já foi encaminhado formalmente pelo Ministério da Saúde ao Governo do Estado,
para envio à Assembléia Legislativa .

A estratégia definida para este início dos trabalhos em Rondônia levou em consideração a
grave situação por que passa a Saúde naquele estado. Trata-se de, simultaneamente à mobi-
lização de capacidades técnicas para a solução de problemas pontuais, criar um clima positivo,
uma expectativa favorável que permita avançar e estabelecer mudanças. Os produtos sele-
cionados para essa etapa situam-se nas áreas de macroplanejamento – implantação da NOAS,
estruturação do Fundo Estadual de Saúde (FES) – no setor de administração e no campo assis-
tencial. Buscou-se também introduzir de imediato atividades de qualificação dos técnicos da
SESAU e dos demais municípios envolvidos, via COSEMS. Todo o trabalho tem como foco cen-
tral desenvolver processos participativos que transcendam os limites da administração e
envolvam todos os atores estratégicos no desenvolvimento do SUS naquele estado.

2. Situação Geral da Saúde no Estado

Rondônia continua sendo um dos estados brasileiros que apresenta maior crescimento
demográfico. Segundo dados do IBGE, a população do estado passou de 503.125 habitantes
em 1980, para 1.130.874 em 1991, e para 1.377.792 em 2000 – um aumento populacional da
ordem de 173%. Na capital, a população que era de 138.289 habitantes em 1980, cresceu para
334.585 pessoas em 2000 – um aumento de 141%.

A oferta de serviços públicos de saúde não acompanhou o crescimento da população. A
rede de Saúde Pública continua extremamente concentrada na capital.
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Só há uma unidade de emergência em todo o Estado de Rondônia, o Pronto-Socorro João
Paulo II, localizado na capital. Praticamente não há resolutividade fora de Porto Velho para os
atendimentos de urgência e emergência. Apesar das principais causas de morte no estado
serem os homicídios por arma de fogo e os acidentes de trânsito, só há recursos assistenciais
de traumato-ortopedia na capital.

As tabelas 1 e 2, a seguir, resumem os principais dados a respeito das causas de morte no
estado e na capital, em comparação com a situação brasileira.

Deve-se dizer, ainda, que os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico também estão alta-
mente concentrados na capital do estado. Um dos exemplos mais relevantes dessa concen-
tração é o fato de 100% dos procedimentos de radioterapia, quimioterapia e terapia renal substi-
tutiva serem realizados na capital. Quanto aos procedimentos ambulatoriais de hemoterapia,
94% também são realizados em Porto Velho, por unidades estaduais de saúde.

Não se identificou, ainda, a existência de consórcios municipais, nem outros mecanismos
de integração entre os municípios na área da Saúde. A ausência de esforços conjuntos entre o
estado e os municípios, ou entre estes últimos, no sentido da ampliação da oferta de serviços no
interior, contribuem para manter uma distribuição inadequada da rede de saúde de Rondônia,
em especial no que diz respeito às unidades de alta e média complexidade na capital.

3. Situação Político-institucional da SESAU

Em apenas dois anos e nove meses de governo, houve quatro diferentes secretários de
saúde, configurando uma situação de grande instabilidade política e descontinuidade adminis-
trativa na pasta. A SESAU não tem comando sobre instrumentos indispensáveis para a gestão
do Sistema Único de Saúde no estado, como o Fundo Estadual de Saúde (FES) e a política de
pessoal e licitações do setor, funções que estão sob o controle da Secretaria de Estado de
Planejamento.

O relacionamento da SESAU com o Conselho Estadual de Saúde (CES) e com o Ministério
Público Federal é extremamente difícil, tendo o segundo órgão promovido pelo menos duas
ações civis públicas contra supostos atos de corrupção e incúria administrativa. Também há
grandes dificuldades de entendimento com o setor privado e com o Conselho Regional de
Medicina.

Tabela 1 - Mortalidade por causas selecionadas 

% do total de óbitos Causas de óbito 

Porto Velho Rondônia Brasil 

Causas Externas 21,5 22,2 12,7 

Doenças do Ap. Circulatório 16,2 19,1 27,6 

Neoplasias  11,6 9,5 11,9 

 Fonte: Ministério da Saúde, 1998 

Tabela 2 - Mortalidade por causas externas específicas 

Causas Porto Velho Rondônia Brasil 

Acidentes de Transporte 22,3 25,5 19,2 

Agressões  52,2  38,7 25,9 

Fonte: Ministério da Saúde, 1998 



Não há uma situação adequada de planejamento e gestão das unidades estaduais de
saúde, que constituem as principais unidades do estado. Há uma grande indefinição das respon-
sabilidades sobre a gestão da rede assistencial localizada em Porto Velho, que é, em sua grande
maioria, estadual.

O aumento da resolutividade da rede de saúde no interior depende de ações de planeja-
mento e de coordenação de esforços que estão relacionadas diretamente ao papel da SESAU
como órgão gestor do sistema estadual de saúde. Deve-se dizer, entretanto, que a secretaria
não se encontra instrumentalizada para desenvolver de forma plena este papel.

3.1 Gestão do Fundo Estadual de Saúde

A SESAU não vem, ultimamente, gerindo diretamente o Fundo Estadual de Saúde (FES).
Por força do Decreto n.º 7.685, de 31 de dezembro de 1996, a gestão orçamentária do FES vem
sendo exercida pela SEPLAN e a gestão financeira dos recursos do FES pela Secretaria de
Estado de Fazenda.

Segundo foi informado, uma das conseqüências desta situação é a lentidão com que vêm
tramitando os processos de pagamento de despesas da SESAU. Em alguns casos, não tem sido
possível efetivar despesas decorrentes de convênios, acarretando o não-cumprimento das obri-
gações assumidas pela SESAU com programas federais de saúde e até mesmo a devolução de
recursos para a União.

O fato da SESAU não gerir o FES está em desacordo com disposições tanto da legislação
federal, como da estadual. Segundo a Lei Federal n.º 8.080/90:

“Art. 9.º  A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o
inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de go-
verno pelos seguintes órgãos:
...

“II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente;...[grifos nossos]”

Segundo a Lei Federal n.º 8.142/90:

“Art. 4.°  Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei [repasses do
Fundo Nacional de Saúde], os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão
contar com:
“I - Fundo de Saúde;
...

“Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo
Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os
recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou
pela União.”

A Lei Complementar Estadual n.º 59/92 dispõe que:

“Art. 1.º  Fica criado o Fundo Estadual de Saúde - FES - como instrumento de suporte
financeiro para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde de Rondônia.

“Art. 2.º  Constituem receitas do Fundo Estadual de Saúde - FES:
“I - recursos provenientes dos órgãos e instituições públicas do Governo Estadual e
Federal;
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...
”Art. 5.º O Fundo Estadual de Saúde fica vinculado diretamente ao gestor, o
Secretário de Estado da Saúde [grifos nossos], sob a fiscalização do Conselho
Estadual da Saúde - CES.”

Deve-se enfatizar que a continuidade do não-cumprimento das disposições legais federais
e estaduais, eventualmente, poderá ocasionar a suspensão da transferência dos recursos fede-
rais para a Saúde, os quais podem passar para a administração direta da União, conforme o dis-
posto no parágrafo único do art. 4.º da Lei n.º 8.142/90.

3.2 Situação administrativa - estrutura

A forma pela qual a SESAU encontra-se estruturada não contribui para o desempenho das
atividades relacionadas com a gestão do Sistema. Praticamente todos os quadros da secretaria
estão voltados para atividades de execução de políticas e programas específicos de assistência
ou vigilância, não havendo responsáveis suficientes pelas funções de planejamento e integração
dos programas e atividades no âmbito do Sistema Estadual de Saúde.

A organização hierárquica da SESAU é bastante inadequada, estando praticamente no
mesmo nível hierárquico o secretário e os diretores das unidades estaduais de saúde. Não há,
ao mesmo tempo, órgão responsável pela coordenação e apoio às unidades estaduais de
saúde. Há um número excessivo de cargos comissionados de livre provimento, tornando a estru-
tura altamente vulnerável às mudanças políticas e à descontinuidade administrativa. Não há
tampouco Regimento Interno que detalhe a estrutura e as responsabilidades dos dirigentes.

3.3 Situação administrativa - pessoal

Não existe Plano de Cargos e Carreiras específico, como prevê o artigo 4.º da Lei Federal
n.º 8.142/90. Verificou-se a insuficiência do quantitativo de pessoal para várias funções-chave,
como o planejamento, o controle e avaliação do SUS, gestão financeira, de pessoal, de material,
etc. A situação se agravou com as 2.800 demissões ocorridas em 2000.

Outra situação que se verificou foi a manutenção de servidores demitidos à frente de suas
antigas funções, com base em expedientes provisórios. Verifica-se, ainda, uma falta de moti-
vação generalizada entre os servidores da SESAU.

3.4 Situação administrativa - infra-estrutura

As instalações da SESAU são muito deficientes, embora estejam passando por reforma no
momento. Há dificuldades de toda ordem que se manifestam numa estrutura de informática insu-
ficiente – não há rede de computadores nem plano diretor de informática – e nos problemas de
comunicação – os telefones da SESAU estão cortados há meses.

4. Unidades Hospitalares Estaduais

4.1 Perfil e condições

A descontinuidade administrativa da SESAU também se reflete nas unidades estaduais:
houve seis diretores no Pronto-Socorro João Paulo II e oito no Hospital de Base, em 32 meses.
O perfil das unidades estaduais não é claramente definido, acarretando uma inadequada dis-
tribuição de funções entre as unidades. Não há uma integração efetiva entre a rede estadual e a
rede municipal de Porto Velho, havendo uma séria divergência entre os gestores estadual e
municipal em relação à descentralização ou não do Pronto-Socorro João Paulo II.

As instalações do Pronto-Socorro João Paulo II são totalmente inadequadas para as finali-
dades de atenção de urgência e emergência. Além dessa inadequação, o estado de conser-



vação da unidade é péssimo, tanto no que diz respeito às suas instalações prediais, como no
que diz respeito aos equipamentos. Algumas reformas estão em andamento, sem uma adequa-
da solução para os fluxos internos da unidade.

O Pronto-Socorro Infantil Cosme e Damião tem instalações físicas razoáveis, embora inade-
quadas para uma unidade de urgência e emergência, pois não conta sequer com um serviço de
diagnóstico por imagem. A definição do seu perfil parece incorreta, e a unidade pode ser mais
bem aproveitada para outras finalidades.

Ao mesmo tempo, verifica-se uma grande ociosidade dos espaços físicos do Hospital de
Base Ary Pinheiro. Este hospital tem uma excelente planta física, com fluxos bem resolvidos. A
maior parte das instalações e equipamentos encontra-se em estado razoável de conservação.
Chamou a atenção da equipe da OPAS a viabilidade de se concentrar nessa unidade grande
parte das funções hoje a cargo dos dois prontos-socorros, cujas instalações poderiam ser
aproveitadas para outras finalidades.

As péssimas condições da rede pública estadual se refletem nos péssimos indicadores
apresentados nas tabelas de 3 a 5, a seguir.

Ressalte-se que os indicadores de Rondônia, quanto ao tempo médio de permanência por
AIH e número de leitos de UTI por habitantes, constituem as piores médias do Brasil. Por conta
da situação apresentada de forma resumida nesse item, pesquisa de satisfação dos usuários do
SUS realizada pelo Ministério da Saúde detectou os piores índices de todo o País justamente em
Rondônia, tanto no que diz respeito ao estado como um todo, quanto no que diz respeito à capi-
tal, como mostram os dados da tabela 5, abaixo.

Tabela 3 - Tempo Médio de Permanência por AIH 

Rondônia * 3,64 

Brasil  5,98 

FFoonnttee::  DDiirr..  ddee  CCoonnttrroollee  ee  AAvvaalliiaaççããoo  ((SSAASS//MMSS))  --  11999999  

 
Tabela 4 - Leitos de UTI por 100.000 hab.* 

Rondônia * 0,54 

Brasil  6,78 

FFoonnttee::  DDiirr..  ddee  CCoonnttrroollee  ee  AAvvaalliiaaççããoo  ((SSAASS//MMSS))  --  11999999  

Tabela 5 - Índice de Satisfação dos Usuários* 

Estado  26.° 

Capital  27.° 

FFoonnttee::  MMSS,,  11999999  
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4.2 Controle de infecção hospitalar

São péssimas as condições de controle de infecção hospitalar nos prontos-socorro estaduais.
A gravidade da situação atual pode ser avaliada pelos seguintes pontos:

• não há comissões de controle de infecção hospitalar;
• a lavanderia do Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II, que não apresenta barreira de

contaminação, encontra-se em péssimo estado de conservação, mostrando-se total-
mente inadequada à continuidade do seu funcionamento;

• o necrotério do Pronto-Socorro João Paulo II não possui câmara mortuária, nem porta
para isolá-lo das demais instalações da unidade;

• há quase total ausência de roupas de cama e os pacientes do Pronto-Socorro, no setor
de atendimento de urgência, são colocados sobre colchões de plástico onde se acumu-
lam crostas de sangue de outros pacientes;

• os fluxos de pacientes e materiais, assim como as instalações dos diversos ambientes,
estão em desacordo com as normas de vigilância sanitária.

4.3 Manutenção predial e de equipamentos

As unidades estaduais não contam, em geral, com serviços especializados de manutenção
predial e de equipamentos. A situação atual pode ser resumida nos seguintes pontos:

1. ausência de estrutura e capacidade de manutenção predial ou dos equipamentos médi-
co-hospitalares;

2. as unidades não dispõem de equipes de manutenção, nem estoque mínimo de materiais
elétricos e hidráulicos para simples reparos;

3. as linhas telefônicas de algumas unidades estão cortadas por falta de pagamento desde
1998;

4. a Central de Esterilização do Hospital de Base dispõe de quatro autoclaves, mas apenas
um está funcionando;

5. há equipamentos fundamentais, como aparelhos de RX, eletrocardiógrafos e de
eletroencefalograma, parados por falta de manutenção;

6. o Hospital de Pronto-Socorro Infantil Cosme e Damião não possui equipamento de RX.

5. Principais Propostas

Visando a dar início à recuperação da capacidade de gestão da SESAU sobre o Sistema e
a Rede de Saúde Pública do Estado, a equipe da OPAS apresenta as seguintes propostas de
curto e médio prazos:

1. transferência imediata para a SESAU da responsabilidade sobre o FES, a gestão de
recursos humanos e o setor de compras e licitações (já iniciada, com previsão de con-
clusão em outubro de 2001);

2. separação entre os cargos em comissão de livre preenchimento e os cargos de provi-
mento exclusivo por funcionários públicos de carreira, de forma a assegurar maior con-
tinuidade administrativa; 

3. implantação da nova proposta de estrutura aprovada durante a realização do seminário
de setembro em Porto Velho, que inclui a criação de um Conselho de Gestão integrado
pelo Secretário, dirigentes de segundo escalão e representantes de outras áreas de gov-
erno;

4. desenvolvimento e implantação de um Plano de Cargos e Carreiras para o setor de
saúde;

5. realização de um curso de aperfeiçoamento em planejamento e gestão de sistemas de
saúde;

6. o estado também se ressente da ausência de um efetivo Plano Estadual de Saúde que
contemple as necessidades do Sistema Estadual de Saúde e procure otimizar os recur-
sos existentes. Tal plano deverá dar conta da indispensável oferta regional de serviços,
servindo de base para que se alcance um novo patamar no relacionamento entre o esta-
do e os municípios.



7. estruturação do setor de manutenção de equipamentos e instalações das unidades
estaduais de assistência, incluindo um levantamento da necessidade de investimentos/
adequações  na rede assistencial, no conjunto de produtos propostos;

8. é indispensável que se proceda à implantação do Sistema Estadual de Auditoria, já pre-
visto no Decreto n.º 7.524, de 31 de julho de 1996;

9. o papel de gestão do Sistema Estadual de Saúde requer, ainda, o fortalecimento das
atividades de vigilância epidemiológica e ambiental. A vigilância epidemiológica deve ser
compreendida no seu sentido amplo e não apenas no que diz respeito às doenças trans-
missíveis. As informações processadas e analisadas pelo setor de vigilância devem sub-
sidiar o conjunto das atividades da SESAU e do Sistema Estadual.

10.para o cumprimento das atividades de coordenação e articulação do Sistema Estadual
de Saúde, deve-se considerar, ainda, a necessidade de fortalecimento das Delegacias
Regionais de Saúde, enquanto unidades de apoio do Sistema e de articulação com os
municípios.

5.1 Estratégias de operacionalização 

Sugeriu-se a criação de equipe de apoio, contratada de forma provisória, para assumir as
funções de finanças, compras, pessoal, planejamento (SUS) e organização da manutenção das
unidades estaduais de saúde, estruturada nos seguintes grupos de trabalho:

• GT de Planejamento e Avaliação, que inclui o sistema de informações, implantação da
NOAS, estruturação de redes integradas, entre outros;

• GT de Administração e Finanças, envolvendo a estruturação do Fundo Estadual de
Saúde, além do setor de compras e licitações;

• GT da Rede Assistencial, voltado para a operação das unidades assistenciais da
SESAU com ênfase em engenharia, obras e manutenção;

• GT de Recursos Humanos, envolvendo as atividades de implantação da área de recur-
sos humanos da SESAU, preparação do concurso público e propostas de capacitação;

• GT de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, envolvendo as atividades específicas
dessas áreas.

Esses grupos, vinculados às respectivas estruturas de comando da SESAU, comporão a
interface operacional entre a SESAU e a consultoria da OPAS.

Para tanto, serão selecionados pelo Governo do Estado, obedecendo a perfis previamente
definidos pela consultoria, 16 técnicos com qualificação nas áreas de administração (3), econo-
mia (2), engenharia (2), planejamento e gestão em saúde (3), administração hospitalar (2),
engenharia ambiental (1), epidemiologia (2) e comunicação social (1).
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Anexo 2
Minuta de Decreto de Regulamentação da 
Lei de Reforma Administrativa da SESAU

MINUTA

Decreto n.º___de___/_____________/2002

Regulamenta a Lei XXX de YYYY, que acrescenta
dispositivos e altera a tabela do Anexo II da Lei
Complementar n.º 224, de 4 de janeiro de 2000.

O Governador do Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
65, inciso V da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aprovada a Regulamentação da Lei n. º XXX de YYYY.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em ___de ____________de 2002.

JOSÉ DE ABREU BIANCO
GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

DECRETA:

Capítulo I
Das Competências Gerais

Art. 1.º São as seguintes as competências da Secretaria de Estado de  Saúde:
I - elaboração e implantação dos Planos Estadual de Saúde, de Regionalização, 

Hierarquização e Investimentos da Rede de Serviços do Sistema Único de Saúde no
Estado, em articulação com os municípios, após deliberação do Conselho Estadual
de Saúde; 

II - administração orçamentária e financeira dos recursos integrantes do Fundo Estadual
de Saúde;

III - coordenação da programação física e financeira das ações desenvolvidas pelas
diversas unidades que compõem o Sistema Único de Saúde no estado, em articu-
lação com o Conselho Estadual de Saúde e os municípios;

IV - coordenação e execução das ações de informação, controle, avaliação e auditoria do
Sistema Único de Saúde no estado;

V - coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e ambiental no estado, em
cooperação com os municípios e os demais órgãos responsáveis pelo saneamento
e a proteção e preservação ambiental do estado;

VI - normatização, coordenação e fiscalização do cumprimento das normas de vigilância
sanitária no estado;

VII - organização e execução das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde sob sua responsabilidade direta;

VIII - elaborar e implementar a política de capacitação dos funcionários da Secretaria de
Estado da Saúde; e

IX - exercer outras competências afins.

Capítulo II
Da Estrutura Administrativa Básica

Art. 2.º Integram a estrutura administrativa básica da Secretaria:
I - a instância administrativa referente ao cargo de Secretário de Estado de Saúde;
II - órgãos deliberativos, consultivos e normativos:

a)  Conselho Estadual de Saúde (CES);
b)  Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
c)  Comitê Técnico-Administrativo (COTA);

III - Órgãos de Coordenação e Gerência:
d) Gabinete do Secretário (GAB);
e) Coordenador;
f)  Gerente de Programa de Administração e Finanças (GAF);
g) Gerente de Orçamento, Planejamento, Avaliação e Controle (GPOPAC);
h) Gerente de Programa de Recursos Humanos (GPRH);
i)  Gerente de Programa de Ações e Serviços de Saúde (GPASS);
j)  Gerente de Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (GPVEA);
k) Gerente de Programa de Vigilância Sanitária (GPVISA);

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Saúde e a Comissão Intergestores Bipartite têm
suas estruturas e competências definidas em legislação própria.

Art. 3.º O Comitê Técnico Administrativo (COTA) é presidido pelo Secretário e integrado
pelos titulares dos órgãos de Coordenação e Gerência, definidos pelo inciso III do art. 2.º deste
Decreto e por outros representantes da SESAU e do governo estadual, a critério do Secretário
de Estado de Saúde.



Capítulo III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Do Comitê Técnico Administrativo da Secretaria

Art. 4.º São atribuições do Comitê Técnico-Administrativo da Secretaria:
I - propor, debater e avaliar as diretrizes, os planos, programas e projetos da Secretaria de

Estado de Saúde de Rondônia, otimizando os recursos disponíveis para sua execução;
II - propor e negociar estratégias intersetoriais de promoção junto a outros órgãos do go-

verno e entidades da sociedade, visando à redução dos riscos à saúde da população
III - integrar as atividades entre os diversos órgãos da Secretaria, dirimindo dúvidas e

solucionando questões de coordenação das atividades;
IV - exercer outras atribuições afins.

Seção II
Do Gabinete do Secretário

Art. 5.º São atribuições do Chefe do Gabinete do Secretário:
I - examinar e preparar os expedientes do Secretário de Estado;
II - organizar a agenda do Secretário;
III - convocar e assegurar apoio administrativo ao Comitê Técnico-Administrativo da

Secretaria;
IV - promover a prestação de assessoria jurídica para a Secretaria; 
V - promover atividades de comunicação social e de relações públicas em apoio à

Secretaria;
VI - promover a articulação da Secretaria com outros órgãos do Governo do Estado;
VII - encaminhar os atos administrativos da Secretaria para a publicação no Diário Oficial

do Estado;
VIII - exercer outras atribuições afins.

§1.º A estrutura administrativa do Gabinete é composta pelos seguintes órgãos:
I - Chefia de Gabinete;
II - Controladoria;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria Técnica;
V - Assessoria de Comunicação Social e Relações Públicas.

§ 2.º  A Controladoria é vinculada à Controladoria Geral do Estado.

§ 3.º O cargo de assessor jurídico é privativo de Procurador do Estado e está vinculado à
Procuradoria Geral do Estado.

Seção III
Da Coordenadoria

Art. 6.º São atribuições do Coordenador:
I - substituir o Secretário em suas ausências;
II - promover a articulação da Secretaria com o Conselho Estadual de Saúde e a

Comissão Intergestores Bipartite para a formulação das políticas estaduais de saúde;
III - coordenar a integração das atividades e políticas dos diversos órgãos da Secretaria;
IV - coordenar as atividades dos órgãos de desconcentração administrativa regional, em

apoio aos demais órgãos da Secretaria;
V - promover e coordenar as atividades de desenvolvimento institucional e moderniza-

ção gerencial da SESAU;
VI - exercer outras atribuições afins.
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Parágrafo único. A estrutura administrativa da Coordenadoria é composta pelos seguintes
órgãos de desconcentração administrativa regional:

I - Equipe Regional de Saúde de Porto Velho;
II - Equipe Regional de Saúde de Ariquemes;
III - Equipe Regional de Saúde de Ji-Paraná;
IV - Equipe Regional de Saúde de Cacoal;
V - Equipe Regional de Saúde de Vilhena.

Seção IV
Da Gerência de Administração e Finanças

Art.7.º São atribuições do Gerente de Programa de Administração e Finanças:
I - promover a gestão do Fundo Estadual de Saúde, em articulação com a Secretaria de

Estado de Planejamento e Administração;
II - promover as atividades de apoio administrativo e financeiro da Secretaria, de acordo

com os órgãos de controle interno e externo do estado;
III - promover os processos de aquisição de bens e insumos e a gestão administrativa e

financeira dos contratos e convênios da Secretaria;
IV - promover os processos de armazenamento, controle e distribuição dos equipamentos e

insumos da Secretaria;
V - promover as atividades de liquidação e pagamento das despesas da Secretaria;
VI - promover a elaboração e gestão de projetos de construção, reforma, manutenção e

melhoria das estruturas físicas e instalações elétricas e hidráulicas da Secretaria e suas
unidades de saúde;

VII - promover as atividades de serviços gerais, compreendendo os serviços de transportes,
comunicações e zeladoria;

VII - exercer outras atribuições afins.

§1.º A estrutura administrativa da Gerência de Administração e Finanças é composta pelos
seguintes órgãos:

I - Gerência do Fundo Estadual de Saúde;
II - Núcleo de Contratos e Convênios;
III - Núcleo de Engenharia, Obras e Manutenção;
IV - Núcleo de Aquisições, Patrimônio e Almoxarifado;
V - Núcleo de Serviços Gerais.

§ 2.º Os processos de licitação da Secretaria serão de responsabilidade de Contratos,
Convênios e Aquisições, através de comissão específica.

Seção V
Da Gerência de Orçamento, Planejamento, Avaliação e Controle

Art. 8.º São atribuições do Gerente de Orçamento, Planejamento, Avaliação e Controle:
I - promover a elaboração dos Planos: Estadual de Saúde; de Regionalização e

Hierarquização da Rede de Serviços do Sistema Único de Saúde no estado; e de
Investimentos, em articulação com os demais órgãos da Secretaria, o Conselho
Estadual de Saúde e os municípios;

II - coordenar a implantação, o controle e a avaliação dos Planos mencionados no inciso
I deste artigo;

III - coordenar a programação física e financeira das ações desenvolvidas pelas diversas
unidades que compõem o Sistema Único de Saúde no estado, em articulação com o
Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão Intergestores Bipartite;

IV - coordenar a elaboração, o controle e a execução orçamentária da SESAU, em articu-
lação com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração;

V - organizar e manter atualizado o cadastro das unidades que integram do Sistema Único
de Saúde no estado, em cooperação com os municípios e o Ministério da Saúde;



VI - promover o credenciamento das ações e serviços desenvolvidos pelo Sistema Único
de Saúde no estado, em cooperação com os municípios e o Ministério da Saúde;

VII - coordenar a programação, o controle e a avaliação das ações e serviços desenvolvi-
dos pelo Sistema Único de Saúde no estado, em cooperação com os municípios;

VIII - estruturar e promover as atividades de auditoria da SESAU e do Sistema Único de
Saúde no estado, em coordenação com os municípios e o Ministério da Saúde e
demais órgãos competentes;

IX - coordenar a avaliação e o controle das ações desenvolvidas pelos prestadores de
serviço do setor de Saúde Suplementar, em cooperação com a Agência Nacional de
Saúde Suplementar;

X - definir o Plano Diretor de Informática e fornecer apoio e soluções de tecnologia da
informação para a Secretaria;

XI - exercer outras atribuições afins.

Parágrafo único. A estrutura administrativa da Gerência de Orçamento, Planejamento,
Avaliação e Controle é composta pelos seguintes órgãos:

I -    Núcleo de Programação;
II - Núcleo de Orçamento;
III - Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria;
IV - Núcleo de Credenciamento, Produção e Faturamento;
V - Centro de Tecnologia da Informação;

Seção VI
Da Gerência de Recursos Humanos

Art. 9.º São atribuições do Gerente de Recursos Humanos:
I - promover, gerir e avaliar as políticas de desenvolvimento e capacitação de recursos

humanos no estado, em cooperação com os municípios e o Ministério da Saúde;
II - promover a elaboração e a atualização do Plano de Lotação da Secretaria;
III - promover as atividades de administração dos recursos humanos no estado, incluindo:

manutenção do cadastro; controle de freqüência; e elaboração da folha de pagamento; 
IV - supervisionar a gestão do pessoal das unidades assistenciais do estado, a cargo da

Secretaria;

Parágrafo único. A estrutura administrativa da Gerência de Recursos Humanos é composta
pelos seguintes órgãos:

I. Equipe de Recursos Humanos;
II. Equipe de Desenvolvimento, Capacitação e Avaliação de Desempenho.

Seção VII
Da Gerência de Ações e Serviços de Saúde

Art. 10. São atribuições do Gerente de Ações e Serviços de Saúde:
I - promover e gerir as políticas de atenção à saúde de média e alta complexidade do

Sistema Único de Saúde no estado;
II - coordenar e acompanhar os serviços de atenção básica, de assistência ambulatorial

e hospitalar de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde no estado;
III - contribuir com a Direção de Orçamento, Planejamento, Avaliação e Controle e com a

Comissão Intergestores Bipartite na programação e no financiamento das ações do 
Sistema Único de Saúde no estado;

IV - promover o planejamento e a execução das ações e serviços de promoção, proteção
e recuperação da saúde sob a responsabilidade da Secretaria;

V - coordenar, acompanhar e avaliar os programas de Saúde Pública voltados para
crianças adolescentes, mulheres, idosos e outros;

VI - coordenar, acompanhar e avaliar os programas de Saúde Pública voltados para o
controle das doenças crônicas não transmissíveis;
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VII - promover a elaboração, a difusão de políticas de qualidade e humanização da
atenção à saúde no estado;

VIII - promover a elaboração e a difusão de protocolos clínicos e rotinas na rede de
serviços do Sistema Único de Saúde no estado;

IX - promover, gerir e avaliar as políticas de medicamentos, produtos e correlatos no
estado, em cooperação com os municípios e o Ministério da Saúde;

X - promover a padronização dos medicamentos, produtos e correlatos em uso na rede
do Sistema Único de Saúde no estado;

XI - exercer outras atribuições afins.

§1.º A estrutura administrativa da Gerência de Ações e Serviços de Saúde é composta pelos
seguintes órgãos:

I - Núcleo de Atenção Básica;
II - Núcleo de Ações e Serviços de Média e Alta Complexidade;
III - Núcleo de Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis;
IV - Núcleo de Medicamentos, Produtos e Correlatos;
V - Policlínica Oswaldo Cruz;
VI - Centro de Pesquisa de Medicina Tropical;
VII - Laboratório Central de Saúde Pública.

§2.º As unidades estaduais de saúde deverão compor conselhos paritários de gestão.

Seção VIII
Da Gerência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Art. 11. São atribuições do Gerente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental:
I - implementar e coordenar as atividades de vigilância epidemiológica e ambiental no

estado, em cooperação com os municípios e os demais órgãos responsáveis pelo
saneamento e a proteção e preservação ambiental do estado;

II - levantar, analisar e difundir informações epidemiológicas e ambientais no estado, em
articulação com os municípios;

III - coordenar, acompanhar e avaliar os programas de Saúde Pública voltados para o
controle das doenças transmissíveis por vetores, de notificação compulsória e
imunopreveníveis, em articulação com os demais setores da Secretaria, municípios
e entidades especializadas;

IV - gerenciar os sistemas de informação do Sistema Único de Saúde relativos à mortali-
dade, nascidos vivos, agravos de notificação compulsória e sistemas afins; 

V - exercer outras atribuições afins.

Parágrafo único. A estrutura administrativa da Gerência de Saúde Pública, Vigilância
Epidemiológica e Ambiental é composta pelos seguintes órgãos:

I - Núcleo de Informações e Vigilância Epidemiológica;
II - Núcleo de Informações e Vigilância Ambiental;
III - Núcleo de Imunização e Doenças Imunopreveníveis;
IV - Núcleo de Controle de Doenças Infecto-contagiosas e Transmissíveis por Vetores;

Seção IX
Da Gerência de Vigilância Sanitária

Art. 12. São atribuições do Gerente de Vigilância Sanitária:
I - normatizar e coordenar a implantação das normas de vigilância sanitária no estado;
II - analisar e aprovar os projetos físicos de instalações, fluxos e equipamentos das

unidades de saúde públicas e privadas no estado, em cooperação com os municípios
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

III - fiscalizar a conformidade às normas sanitárias dos estabelecimentos públicos e pri-
vados de saúde, orientando-os e aplicando, quando for o caso, as penalidades pre-



vistas na legislação específica, em cooperação com os municípios e a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;

IV - fiscalizar a conformidade às normas sanitárias dos produtos e demais estabeleci-
mentos comerciais, industriais e de serviços, cujas atividades representem riscos à
saúde, orientando-os e aplicando, quando for o caso, as penalidades previstas na
legislação específica, em cooperação com os municípios e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária;

V - fiscalizar e orientar as organizações públicas e privadas sobre as normas de segurança
do trabalho, em articulação com os municípios e outras instituições especializadas; 

VI - promover as atividades de controle da qualidade dos serviços prestados pelos labo-
ratórios de patologia clínica e anatomia patológica e pelos bancos de sangue e cen-
tros de hemoterapia públicos e privados do estado;

VII - promover as atividades de apoio e padronização dos laboratórios de Saúde Pública
no estado;

VIII - promover as atividades de controle da qualidade e das condições fitossanitárias de
produtos no estado;

IX - exercer outras atribuições afins.

Parágrafo único. A estrutura administrativa da Gerência de Vigilância Sanitária é composta
pelos seguintes órgãos:

I - Núcleo de Normas e Fiscalização de Medicamentos, Produtos e Correlatos;
II - Núcleo de Normas e Fiscalização de Serviços de Saúde;
III - Núcleo de Normas e Fiscalização da Saúde do Trabalhador;
IV - Núcleo de Apoio Jurídico. 

Capítulo V
Disposições Finais e Transitórias

Art. 13. A estrutura organizacional definida por este Decreto, cujo organograma encontra-se
representado no Anexo I, deverá ser implantada gradativamente, a partir da data de sua publi-
cação.

Art. 14. A estrutura dos cargos de gerência, assessoria e chefia do nível central da
Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia é prevista no Anexo II e III deste Decreto.

Art. 15. A definição da estrutura de cargos e o detalhamento da organização administrativa
das unidades estaduais de saúde será objeto de Projeto de Lei específico, a ser encaminhado à
Assembléia Legislativa num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publi-
cação desta Lei.

Art. 16. Os cargos de chefe de núcleo, chefe de equipe e chefe de grupos, contidos neste
Decreto, são privativos dos funcionários públicos estaduais, federais e municipais.

Art.17. O quantitativo e os valores das funções de chefia de nível hierárquico inferior ao de
gerência serão definidos através de Lei específica.

Art. 18. O detalhamento da organização administrativa e das responsabilidades dos ocu-
pantes dos cargos dos órgãos de chefias, dos Núcleos Regionais e demais instâncias a eles
subordinados será objeto de regulamentação por Regimento Interno, a ser baixado por decreto,
num prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 19. Fica vedada a nomeação de proprietários e acionistas de empresas privadas do
setor de Saúde para o exercício do cargo de direção e chefia da Secretaria e de suas unidades.
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ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (1) 

ANEXO I -  ORGANOGRAMA DA SESAU (2) 
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ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (3) 

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (4) 

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (5) 
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ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (6) 

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (7) 
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ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (8) 

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SESAU (9) 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Com o rebaixamento e a redução do número de cargos para o terceiro escalão, de 23 (ge-
rentes de programa) para 12 (gerente administrativo e financeiro, executor de programas de
informática II e chefes de núcleo), além da redução do número de cargos necessários, constata-
se a ocorrência de remuneração desigual para detentores de cargos de mesmo nível hierárquico. 

Frise-se que a economia advinda dessa redução é de apenas  33 mil reais mensais.
Com a redução do nível hierárquico, ocorrerá um rebaixamento da remuneração, o que

poderá acarretar problemas na seleção de gestores, dado o grau de responsabilidade do cargo
em relação à remuneração proposta. Sugere-se a revisão da compatibilidade do organograma
com os níveis hierárquicos, a ser realizada pelo Governo do Estado.

Comparativo  de Cargos de Direção Superior (CDS) aprovados pela Assembléia 
Legislativa e propostos pela consultoria 

LEI APROVADA OPAS Cargo 

Quant. Símbolo Valor Total Quant. Símbolo Valor Total 

Secretário  CDS 20       6.500,00  1 CDS 20      6.500,00  

Coordenador  1 CDS 18       5.500,00  1 CDS 18      5.500,00  

Assessor  6 CDS 14       8.400,00  3 CDS 15      6.000,00  

Chefe de Gabinete 1 CDS 13       1.050,00  1 CDS 17      4.000,00  

Diretor  -                    -   6 CDS 17    24.000,00  

Gerente Administrativo e Financeiro 1 CDS 14       1.400,00  - - - 

Gerente de Programas 8 CDS 16     19.200,00  23 CDS 15    46.000,00  

Executor de Progr. de Informática II 1 CDS 14       1.400,00  - - - 

Chefe de Núcleo 11 CDS 12       8.800,00  - - - 

Chefe de  Núcleo Regional 0 -                    -   5 CDS 14      7.000,00  

Chefe de Equipe 9 CDS 11       7.200,00  - - - 

Chefe de Grupo 9 CDS 09       3.600,00  - - - 

Chefe do Laboratório Central 1 CDS 13       1.050,00  - - - 

Diretor de Policlínica 1 CDS 13       1.050,00  - - - 

Chefe Centro de Pesq. de Med. Tropical 1 CDS 13       1.050,00  - - - 

Secretária  1 CDS 09          400,00  1 CDS 09          400,00  

Motorista  1 CDS 06          200,00  1 CDS 06          200,00  

TOTAL 53  -        66.800,00  42 -      99.600,00  

1
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Anexo 3
Minuta de Decreto do 

Comitê Técnico-Administrativo de Acompanhamento do 
Fundo Estadual de Saúde

MINUTA DE DECRETO

DECRETO N.º ______, DE ____ DE ______________DE 2001

Cria o Comitê Técnico-Administrativo de Acompa-
nhamento do Fundo Estadual de Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 65, inciso V,da Constituição Estadual e,

Considerando a necessidade de acompanhamento da implementação do Fundo Estadual
de Saúde e integração permanente das ações intersetoriais de governo,

DECRETA:

Art. 1.º Fica criado o Comitê de Acompanhamento Técnico-Administrativo do Fundo
Estadual de Saúde – CATAFES, com a finalidade de:

I - garantir o suporte técnico-administrativo necessário à perfeita implementação do
Fundo Estadual de Saúde – FES, de acordo com a normatização vigente do Sistema
Único de Saúde –  SUS, exarada pelo Ministério da Saúde – MS;

II - integrar permanentemente as ações intersetoriais de governo que viabilizem o pleno
e ágil funcionamento administrativo do FES;

III - possibilitar a viabilização das ações de saúde programadas para o atendimento, indi-
vidual e coletivo da população do Estado de Rondônia;

IV - assegurar ao Conselho Estadual de Saúde – CES o acesso às informações que
garantam o cumprimento de suas prerrogativas legais de acompanhamento e fiscal-
ização do FES.

Art. 2.º  O Comitê de Acompanhamento Técnico-Administrativo do Fundo Estadual de
Saúde será composto:

I - pelo Titular da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU;
II - pelo Titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação-Geral e

Administração – SEPLAD;
III - pelo Titular da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN e;
IV - pelo Titular da Controladoria Geral do Estado – CGE.

Parágrafo único. A coordenação dos trabalhos do CATAFES será de responsabilidade do
Titular da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 3.º  O CATAFES reunir-se-á ordinariamente, a cada dois meses, sob convocação do
seu coordenador.

Parágrafo único. Fica convocada a primeira reunião deste Comitê para o quinto dia útil após
a publicação deste decreto.

Art. 4.º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5.º  Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em ___ de _________de 2001, 113.º da República.

JOSÉ DE ABREU BIANCO
Governador



Anexo 4
Estrutura e Competências do Fundo Estadual de Saúde

MINUTA DE DECRETO

DECRETO N.º ______, DE ____ DE ______________DE 2002

Revoga o Decreto n.º 6.313 e dá nova regulamen-
tação a Lei n.º 59, de 13 de julho de 1992, que cria o
Fundo Estadual de Saúde, de acordo com as dis-
posições da Lei n.º 224, de 4 de janeiro de 2000.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 65, inciso V,da Constituição Estadual e,

Considerando as disposições exaradas através da Emenda Constitucional 29, a qual deter-
mina que compete aos Fundos de Saúde, sob fiscalização dos Conselhos de Saúde, a gestão de
todos os recursos financeiros destinados às ações e serviços de saúde,

Considerando a necessidade de adequação da regulamentação do Fundo Estadual de
Saúde com as disposições da Lei Complementar n.º 224, de 4 de janeiro de 2000, que modificou
a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual,

DECRETA:

Capítulo I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1.º  O Fundo Estadual de Saúde – FES, instituído pela Lei Complementar 59, de 13 de
julho de 1992, é instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento do Sistema Único de
Saúde – SUS.

Art. 2.º  O Fundo Estadual de Saúde tem por finalidade administrar e gerenciar os recursos
financeiros destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou coordenados
pela Secretaria de Estado da Saúde, que compreendem:

I - o atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
II - a vigilância sanitária;
III - a vigilância epidemiológica;
IV - a saúde do trabalhador;
V - as ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes.

Capítulo II
Dos Recursos Financeiros

Art. 3.º  Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde serão creditados diretamente
em conta especial no Banco do Brasil S/A, que tenham em sua denominação a referência
"Fundo Estadual de Saúde – FES", e sua aplicação e desembolso deverá obedecer a progra-
mação orçamentária e financeira da Secretaria de Estado da Saúde;

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos recursos cujo instrumento de
convênio, contrato, ajuste ou acordo determine a instituição financeira em que os mesmos de-
verão ser depositados.
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Art. 4.º Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde, originários do orçamento do
Estado, do orçamento do Sistema Único de Saúde – SUS e receita própria, além de outras
fontes, serão administrados e movimentados exclusivamente pela Secretaria de Estado da
Saúde, através do Secretário de Estado da Saúde; e pela Gerência de Administração e
Finanças, através de um Núcleo de Gestão do Fundo Estadual de Saúde, especialmente estru-
turado para tal finalidade.

Da Estrutura Organizacional Básica

Art. 5.º  Integram a Estrutura Organizacional Básica do Fundo Estadual de Saúde – FES:
I - a Gerência de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Saúde;
II - a Chefia do Núcleo de Gestão do Fundo Estadual de Saúde (CDS-12);
III - a Chefia da Equipe de Execução da Programação Orçamentária (CDS-11);
IV - a Chefia da Equipe de Execução Financeira (CDS-11);
V - a Chefia da Equipe de Prestação de Contas (CDS-11).

Parágrafo único. Os membros que integram esta estrutura serão de livre nomeação do
Chefe do Executivo Estadual, mediante a indicação do Secretário de Estado da Saúde.

Capítulo III
Da Competência

Art. 6.º Compete à Gerência de Administração e Finanças:
I - movimentar, juntamente com o Secretário de Estado da Saúde, os recursos finan-

ceiros do Fundo;
II - elaborar a formulação política financeira do Fundo;
III - coordenar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades do Núcleo de Gestão do

Fundo Estadual de Saúde – FES. 

Art. 7.º Compete à Chefia do Núcleo de Gestão do Fundo Estadual de Saúde:
I - coordenar o registro contábil da receita e da despesa, de acordo com as especifi-

cações constantes do orçamento e créditos adicionais;
II - coordenar, acompanhar, orientar e avaliar a execução orçamentária e financeira dos

recursos do Fundo Estadual de Saúde;
III - coordenar o registro das operações que resultem em débitos de natureza orçamen-

tária, financeira, patrimonial e outras;
IV - encaminhar periodicamente à Gerência de Administração e Finanças as informações

e documentação contábil do FES, de acordo com as normas vigentes;
V - encaminhar à Gerência de Administração e Finanças, quando necessário, proposta

de solicitação de créditos adicionais (SCA), de natureza suplementar; 
VI - sugerir ao setor competente a realização de eventos técnicos e cursos destinados à

formação, capacitação e reciclagem de conhecimentos das atividades pertinentes ao
FES;

VII - supervisionar, orientar e acompanhar as atividades operacionais e administrativas
das equipes subordinadas; 

VIII - propor mecanismos de captação de recursos para implementação do Fundo
Estadual de Saúde;

IX - coordenar a elaboração, de forma detalhada, dos relatórios de gestão do Fundo,
especificando a origem e a aplicação dos recursos recebidos, tomando as providên-
cias para o seu encaminhamento à Gerência de Administração e Finanças nos pra-
zos estabelecidos;

X - controlar os bens patrimoniais alocados ao Núcleo;
XI -  organizar e manter atualizados os arquivos de interesse do Núcleo;
XII - manter arquivo organizado e atualizado da legislação pertinente à sua área de atuação;
XIII - exercer outras competências necessárias, visando à operacionalização e maximiza-

ção dos serviços de saúde. 



Art. 8.º Compete à Chefia da Equipe de Execução da Programação Orçamentária:
I -  controlar, acompanhar, orientar e avaliar a execução orçamentária dos recursos do

Fundo Estadual de Saúde; 
II -  elaborar a programação orçamentária do Fundo, de acordo com as normas vigentes

e em atendimento às demandas das Unidades Administrativas, previamente contem-
pladas no orçamento anual;

III - encaminhar à Coordenadoria de Orçamento, Planejamento, Avaliação e Controle as
demandas das Unidades Administrativas não contempladas no orçamento anual;

IV - controlar a programação orçamentária do Fundo, através de Notas de Crédito (NC) e
Notas de Liberação (NL);

V - viabilizar e controlar as despesas programadas em projetos e atividades, compatibi-
lizando-as com as previstas no orçamento vigente, bem como as programadas em
operações especiais;

VI - controlar o registro contábil da receita, de acordo com as especificações constantes
no orçamento anual e nos créditos adicionais;

VII - controlar o registro contábil da despesa, identificando possíveis variações em relação
à programação orçamentária estabelecida;

VIII - efetuar levantamentos contábeis periódicos, objetivando a solicitação de créditos
adicionais (SCA) de natureza suplementar;

IX - organizar e manter atualizados os arquivos de interesse da Chefia; 
X - manter arquivo organizado e atualizado da legislação pertinente à sua área de atuação;
XI - exercer outras competências necessárias, visando à operacionalização e maximiza-

ção dos serviços de saúde. 

Art. 9.º Compete à Chefia da Equipe de Execução Financeira:
I - controlar, acompanhar, orientar e avaliar a execução financeira dos recursos do

Fundo Estadual de Saúde; 
II - elaborar a programação financeira do Fundo, de acordo com as normas vigentes e

em conformidade com as disponibilidades estimadas de caixa para o período;
III - controlar o registro contábil da receita, de acordo com as especificações constantes

no orçamento e nos créditos adicionais;
IV - realizar as atividades inerentes à execução da despesa orçamentária nos estágios

de empenho, liquidação e pagamento;
V - verificar se foram atendidas as exigências legais e regulamentares em todos os está-

gios da despesa orçamentária;
VI - registrar e controlar a execução das receitas e despesas extra-orçamentárias;
VII - manter o controle do fluxo diário de caixa e bancos, com todos os documentos que

comprovem a movimentação;
VIII - manter o registro dos lançamentos efetuados no ativo e passivo, compensáveis;
IX -  organizar e manter atualizados os arquivos de interesse da Chefia; 
X - manter arquivo organizado e atualizado da legislação pertinente à sua área de atuação;
XI - exercer outras competências necessárias, visando à operacionalização e maximiza-

ção dos serviços de saúde. 

Art. 10  Compete à Chefia da Equipe de Prestação de Contas:
I - elaborar, conjuntamente com a Contadoria Geral do Estado, os demonstrativos

Contábeis, tais como: Balanços, Balancetes e Balanços Setoriais do Sistema; e prov-
idenciar a sua devida destinação;

II - elaborar as Prestações de Contas mensais, bimestrais e anuais, de acordo com a
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 005/TCER; 

III - acolher, analisar e encaminhar as prestações de contas dos responsáveis por adi-
antamentos e diárias;

IV - elaborar mensalmente a conciliação dos saldos bancários; 
V - manter registro contábil da receita e despesa, de acordo com as especificações

constantes no orçamento e créditos adicionais; 
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VI - elaborar e encaminhar à Chefia do Núcleo de Gestão do FES, nos prazos estabele-
cidos, as prestações de contas exigidas;

VII - organizar e manter atualizados os arquivos de licitações, contratos, convênios e out-
ros processos de despesa, de interesse do FES;

VIII - manter arquivo organizado e atualizado da legislação pertinente à sua área de atuação;
IX - exercer outras competências necessárias, visando à operacionalização e maximiza-

ção dos serviços de saúde. 

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 11  Na ocorrência de saldo de um exercício financeiro, o seu montante será transferido,
integralmente, para o exercício seguinte.

Art. 12 As ações do Fundo Estadual de Saúde serão fiscalizadas e aprovadas pelo
Conselho Estadual de Saúde – CES.

Art. 13  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14  Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em ___ de _________de 2002, 114.º da República.

JOSÉ DE ABREU BIANCO
Governador



Anexo 5
Documentos Relativos à Assessoria para a Implantação da Gerência de

Aquisições e Patrimônio

Conteúdo:

Documento 1

MINUTA DE DECRETO N.º__, de _____ de ________________ de 2002

Dispõe sobre a Criação da  Gerência de Aquisições e Patrimônio da Secretaria de Estado
da Saúde, redefine as competências da Comissão Permanente de Licitações instituída através
do Decreto n.º 9.653, de 13 de setembro de 2001, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 65, inciso V. da Constituição Estadual, e conforme o disposto no Anexo único da Lei
Complementar n.º 247, de  9 de julho de 2001,

DECRETA

Art. 1.º  Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a Gerência de Aquisições
e Patrimônio, até que seja aprovada a nova estrutura organizacional;

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Licitações criada através do Decreto n.°
9.653, de 13 de setembro de 2001, passa ter suas atribuições redefinidas por este decreto.

Art. 2.º  A Gerência de Aquisições e Patrimônio desempenhará suas atividade como órgão
subordinado diretamente à .............  de  Administração e Finanças, e terá as seguintes com-
petências:

I - Planejar, organizar, dirigir, coordenar e acompanhar as atividades referentes ao
processo de administração de compras de bens, obras, materiais e serviços envol-
vendo as diversas modalidades de contratações e as atividades que se relacionem à
manutenção, ao registro e controle dos bens patrimoniais da SESAU;

II - Implantar Cronograma de Aquisições com base nas liberações e distribuições orça-
mentárias dos diversos setores envolvidos, visando à manutenção dos estoques e à
economia de escala;

Ill - Administrar o Sistema de Registro de Preços;
IV - Promover reuniões sistemáticas com todas as áreas envolvidas, com objetivo de

avaliação dos resultados e redefinição de novas rotinas de trabalho que se façam
necessárias com vistas à melhoria constante e à busca da qualidade total;

V - Acompanhar o andamento das atividades dos setores subordinados, promovendo a
avaliação dos fluxos dos processos e propondo revisões, quando necessárias;

Vl - Manter registro e controle dos bens patrimoniais alocados à Gerência;
VII - Colaborar para a elaboração da Proposta Anual de Orçamento e de relatórios desti-

nados a apresentar as atividades e outras realizações desenvolvidas no âmbito da
instituição;

VIII - Colaborar para a projeção, elaboração, realização e participação do pessoal de sua
área em programas, eventos e cursos destinados à formação, capacitação, desen-
volvimento e reciclagem de conhecimentos das atividade afetas às áreas de atuação
da Gerência;

IX - Adotar providências no sentido de que sejam catalogados e mantidos atualizados:
legislação, atos oficiais, documentos e publicações de interesse da Gerência:

X -  Realizar outras atividades que forem designadas pela Direção Superior.
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Art. 3.º  A Gerências de Aquisições e Patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde contará
com a seguinte estrutura:

- Núcleo de Compras;
- Núcleo de Patrimônio

Art 4.º  Ao Núcleo de Compras compete:
I - Centralizar e administrar as solicitações de aquisição de bens, serviços, obras e out-

ros itens;
II -  Realizar os procedimentos referentes às dispensas e inexigibilidades de licitação;
III - Contatar os representantes de fornecedores de materiais e prestadores de serviços

e obras, visando a obter estimativas de preços para a identificação da modalidade de
aquisição ou contratação;

IV - Administrar a aquisição de materiais e contratação de prestação de serviços através
de fundo rotativo;

V -  Elaborar os Editais de Licitação e as minutas de contratos; 
VI - Fixar os editais de licitações em local público e visível, bem como as demais decisões

adotadas quanto aos processos licitatórios, providenciando sua publicação, se for o
caso, de acordo com o que preconizam a legislação e demais normas vigentes; 

VII - Encaminhar os processos devidamente instruídos à Comissão Permanente de
Licitações para a realização das licitações;

Vl l I - Administrar os Registros de Preços e acompanhar o vencimento dos Termos de
Registro de Preços e, se for o caso, iniciar o procedimento das  licitações: 

X -  Fornecer atestado de capacidade técnica;
XI - Organizar e manter atualizado o catálogo de materiais em uso na Intuição, orientan-

do os demais componentes organizacionais quanto à formalização de requisições e
especificação dos matérias, obras e serviços.

XII -  Orientar e instruir o pessoal sob sua subordinação para o cumprimento da legislação
e demais normas vigentes; 

XII - Catalogar e manter atualizados: legislação, atos oficiais, documentos e publicações
de interesse do órgão;

XIV - Manter registro e controle dos bens patrimoniais alocados ao Núcleo;
XV - Emitir pareceres, em processos e outros documentos, de matérias pertinentes à sua

área de atuação;
XVI - Operacionalizar os sistemas informatizados desenvolvidos para as funções de com-

pras e contratações;
XVII - Realizar outras atividades que forem designadas pela autoridade superior.

Art.5.º Ao Núcleo de Patrimônio compete:
I -  Organizar e manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais da SESAU/RO, con-

tendo descrição, localização, responsabilidade por sua guarda e valor desses bens;
II - Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relacionada à recepção e

distribuição dos bens patrimoniais;
Ill - Fazer o emplaquetamento dos bens patrimoniais, antes de serem entregues a seus

destinatários;
IV - Preencher o termo de Responsabilidade do Material relacionado aos bens perma-

nentes;
V - Promover o inventário físico do material permanente, bem como elaborar relação dos

bens baixados no exercício financeiro;
VI - Emitir pareceres, em processos e outros documentos, de matérias pertinentes à sua

área de atuação;
VII -  Operacionalizar sistemas desenvolvidos para as funções de controle patrimonial;
VIII -  Orientar e instruir o pessoal sob sua subordinação para o cumprimento da legislação

e demais normas vigentes.
IX - Catalogar e manter atualizados: legislação, atos oficiais, documentos e publicações

de interesse do órgão.
X - Manter registro e controle dos bens patrimoniais alocados ao Núcleo;



Xl - Colaborar para a elaboração da Proposta Anual de Orçamento e de relatórios desti-
nados a apresentar as atividades e outras realizações desenvolvidas no âmbito da
Instituição;

Xll - Organizar e manter atualizados os arquivos existentes nas dependências do Órgão;
XlII - Realizar outras atividades que forem designadas pela autoridade superior.

Art 7.º  À Comissão Permanente de Licitação, subordinada diretamente ao Secretário de
Estado da Saúde, compete:

I - Promover as licitações de todas as compras de materiais, bens, serviços obras,
alienações e Iocações da Secretaria de Estado da Saúde, bem como das  Unidades
Hospitalares a ela subordinadas ou vinculadas, em conformidade com o que estabe-
lecem a legislação e demais normas vigentes;

II - Promover a licitação de todos os Convênios provenientes do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial ou outra instituição internacional, obede-
cidas suas diretrizes e normas próprias;

III - Analisar propostas, julgá-las e elaborar atas de julgamentos das licitações realizadas,
submetendo-as à apreciação do Secretário de Estado da Saúde, com vistas a
homologação;

IV - Articular-se com o  Núcleo de Compras, com vistas à realização de nova licitação ou
compra direta, para aqueles itens de matérias que não tenham sido Iicitados em
processo anterior;

V - Controlar os prazos para recursos e/ou impugnações de licitantes discordantes de
decisões adotadas em processos licitatórios;

Vl -  Analisar os recursos e/ou impugnações de licitantes que discordem de decisões ado-
tadas, e emitir parecer quanto a essas análises, lavrando-se atas de tais fatos;

VII -  Realizar outras atividades que forem designadas pelo Secretário de Estado da
Saúde, decorrentes de alterações impostas às normas e legislação vigentes.

Parágrafo Primeiro - A Comissão Permanente da Licitação, caso necessário, poderá reque-
rer a colaboração de técnicos nas diversas especialidades afetas ao objeto da licitação, o que
deverá ser feito por Ofício ao superior hierárquico, e terá prioridade de atendimento.

Parágrafo Segundo - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação não
excederá a 12 (doze) meses, vedada a redução da totalidade de seus membros para a mesma
Comissão no período subseqüente.

Art.9.º A Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação-Geral e Administração junta-
mente com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), providenciarão todos os meios, inclusive
os Recursos Humanos, para a efetiva implantação da Gerência de Aquisição e Patrimônio na
forma deste Decreto.

Art.10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto n.º
9.653, de 13 de Setembro de 2001.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em  março de 2002, 113.° da República.

JOSÉ DE ABREU BIANCO
Governador

CLAUDIONOR COUTO RORIZ
Secretario de Estado da Saúde
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Documento 2 

Estrutura Organizacional da Gerência de Aquisições e Patrimônio da 
SESAU/RO 

II – DO ORGANOGRAMA 

(*) A CPL subordina-se diretamente ao Secretário de Saúde. 

GAP
Gerência de Aquisições 

e Patrimônio

CPL
Comissão Permanente de Licitações 

(*)

NUCOM
Núcleo de Compras

Equipe de Cotação 
de Preços e 

Pesquisa

Equipe de Apoio 
Administrativo 

Equipe de Cadastro

Equipe de Registro 
de Preços 

NUP
Núcleo de 
Patrimônio



Documento 3 

III –  DOS RECURSOS HUMANOS 

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE PESSOAL E PERFIL PROFISSIONAL 

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES E PATRIMÔNIO 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Gerente Existente (01) -- Nível Superior 
Administração, Direito ou Economia - 
conhecimento em Gestão Pública 

Secretária Existente (01) -- Nível Médio 
Com experiência administrativa e em 
Informática 

Motorista Inexistente (01) 01 Nível 1.o Grau 
Habilitação para condução de veículos de 
passeio

NÚCLEO DE COMPRAS -  NUCOM 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe de Núcleo Existente (01) -- Nível Superior 
Administração com experiência 
comprovada  na área de Pesquisa e 
Estatística  

Equipe de Pesquisa e Cotação de Preços 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe de Equipe Existente (01) -- Nível superior 
Economia ou  experiência comprovada na 
área de Pesquisa e Estatística  

Auxiliar 
Administrativo

Inexistente (02) 02 Nível Médio 
Com experiência comprovada na área de 
Pesquisa e Estatística 

Auxiliar 
Administrativo 

(pesquisa) 

Inexistente (03) 03 Nível Médio 
Com experiência comprovada na área de 
Pesquisa e Estatística 

Equipe de Apoio Administrativo e Controle de Processos 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe de Equipe Existente (01) -- Nível superior 
Administração, Direito ou experiência 
comprovada na área de Licitação e 
Contratos  

Auxiliar 
Administrativo

Inexistente (03) 03 Nível Médio 
Com experiência administrativa e em 
informática 
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Equipe de Cadastro 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe de Equipe Existente (01) -- Nível superior 
Administração, Direito ou experiência 
comprovada na área de Licitação Pública 

Assistente 
Administrativo

Inexistente (03) 01 Nível Médio 
Com experiência administrativa e em 
Informática 

Equipe de Registro de Preços 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe de Equipe Inexistente (01) 01 Nível superior 
Administração, Direito ou experiência 
comprovada na área de Licitação Pública 

Auxiliar 
Administrativo

Inexistente (04) 04 Nível Médio 
Com experiência administrativa e em 
Informática 

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO - NUP 
Cargo/função Situação atual Necessidade Formação 

Chefe  Inexistente (01) 01 Nível superior 
Com experiência na área administrativa 
ou experiência comprovada na área de 
Administração de Materiais  

Assistente 
Administrativo

Inexistente (02) 02 Nível Médio 
Com experiência em Informática para 
sistema de balancete  

Auxiliar 
Administrativo

Inexistente (03) 01 Nível Médio 
Com experiência em Informática para 
digitação e apoio administrativo 

QUADRO SINTÉTICO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAR A GERÊNCIA DE 
AQUISIÇÕES E PATRIMÔNIO 

Qualidade Cargo/função 

01 Motorista 

08 Auxiliar Administrativo 

10 Assistente Administrativo 



IV – INFRA-ESTRUTURA 

EQUIPAMENTOS (*) 
Quantidade Necessidade 

04 Microcomputadores interligados em rede (SIAFEN)  
com especificações anexas 

03 Linhas telefônicas 

02 Aparelho de fax

01 Veículos para transporte de pessoal 

04 No-break com especificações anexas 

01 Impressora a laser com especificações anexas 

02 Impressora a jato de tinta (colorida) com 
especificações anexas 

04 Mesas para computador 

04 Cadeiras para digitador 

14 Mesas para escritório 

14 Cadeiras para escriturários 

01 Ar-condicionado de 10.000 btus

01 Instalação de divisória no almoxarifado 

ESPAÇO FÍSICO (*) 
Além das salas hoje ocupadas pela CPL, sugerimos a inclusão das duas salas em frente à CPL 
(ex-controle externo/Protocolo do Gabinete) e a construção de um balcão para atendimento de 
fornecedores na sala destinada à equipe de Apoio Administrativo e Controle de Processos. 
Quanto ao Núcleo de Patrimônio, ocupará as instalações já existentes no prédio do Almoxarifado 
Central. Havendo necessidade, instalação de uma divisória para segregar os pertences da Sesau  
que se encontram armazenados no Almoxarifado Central. 

 INFORMÁTICA 
De imediato, existem condições técnicas na SESAU para migração dos controles e ferramentas de 
informática de Compras e Registros de Preços e Catálogo de padronização de material da gerência
de Compras /SEPLAD. 

(*) Os quantitativos propostos são aqueles necessários, a serem viabilizados desconside-
rados os   equipamentos e espaços já existentes.  
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Documento 4

FLUXO DE TRABALHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GERÊNCIA DE
AQUISIÇÕES E PATRIMÔNIO

1. AQUISIÇÕES - Materiais, Serviços e Obras.

-  As Unidades encaminham os pedidos à Administração e Finanças.
- A Administração e Finanças, após formar processo, encaminha-o à Gerência de

Aquisições e Patrimônio para a realização do processo de aquisição, que pode ser: uma dispen-
sa, ou inexigibilidade de licitação, ou licitação.

-  A Gerência de Aquisições e Patrimônio verifica se foram cumpridas todas as formalidades
legais, e encaminha o processo ao Núcleo de Compras.

-  O Núcleo de Compras recebe o processo para realização da compra, verificando se as
especificações estão completas e suficientes para realização de licitação.

-  Encaminha à Equipe de Apoio, para elaboração da cotação de preços.
-  A Equipe de Cotação de Preços realiza pesquisa de mercado para estimativa de preços,

usando como ferramenta o banco de preços da SEPLAD, outros bancos de preços existentes na
internet, fornecedores Iocais e de outras praças.

- Feita a estimativa de preço, o processo é encaminhado à Equipe de Execução
Orçamentária para liberação da NC – Nota de Crédito e DAF – Declaração de Adequação
Financeira.

-  Após a liberação orçamentária, o processo retorna ao Núcleo do Compras para autoriza-
ção superior da realização ou dispensa da licitação.

-  A Equipe de Apoio Administrativo elabora o edital e o encaminha para parecer jurídico.
-  Afixa o aviso em local público e visível, e providencia a publicação no Diário Oficial do

Estado e da União, imprensa local, estadual e federal, dependendo da modalidade licitatória.
-  Encaminha o Edital à CPL, para realização da Iicitação.
-  A CPL abre licitação e considera nas fases de habilitação e julgamento das propostas de

preços.
-  A Equipe de Apoio providencia as atas, mapa comparativo de preços e lauda de homologação.
-  A Gerência de Aquisições e Patrimônio providencia, junto ao Secretário de Saúde, a adju-

dicação e homologação da licitação.
-  A Equipe de Apoio providencia a publicação do resultado da licitação na Imprensa Oficial e
-  Encaminha o processo ao GAF, para empenhamento.

2. PESQUISA E COTAÇÃO DE PREÇOS

- Realiza as cotações de preços nos processos, utilizando pesquisas diretas junto aos
fornecedores, banco de preços mantidos pelo Estado ou outros órgãos, internet e demais instru-
mentos oficiais que sirvam de parâmetro de orçamento para enquadrar a mobilidade licitatória.

-  Elabora quadro comparativo das pesquisas de cotação, estabelecendo preços mínimo e médio.
- Realiza pesquisa, juntamente com a equipe de Registro de Preços, para realização do

processo de aquisição e/ou contratação por Registro de Preços.
- Faz o acompanhamento dos preços registrados nas atas de Registro de Preços, junta-

mente com a equipe de Registro de Preços.

3. REGISTRO DE PREÇOS

-  Recebe o processo dos pedidos para Registro de Preços, devidamente autorizado pelo
ordenador de despesa, e realiza os procedimentos conforme Decreto n.º 9.006/2000, que regu-
lamentou o Sistema de Preços no Estado de Rondônia.

Elabora os editais de Registro de Preços e minutas de contrato, os quais instruirão os
processos para parecer jurídico.

-  Encaminha cópia do edital e minuta de contrato ao TCE – Tribunal de Contas do Estado;
-  Encaminha o processo à CPL, para os procedimentos licitatórios.



- Concluído o processo licitatório, a CPL retorna o processo à equipe de Registro de Preços
para formalização do contrato de Compromisso de Fornecimento junto aos contratados.

-  Após a elaboração do contrato pela PGF, a equipe do Registro de Preços realiza o acom-
panhamento e controle da execução dos Contratos, inclusive de adimplemento e inadimplemen-
to da obrigação.

- A equipe de Registro de Preços liberará os itens conforme requisição das unidades,
responsabilizando-se pelo controle quantitativo dos itens registrados.

- A equipe de Registro de Preços realiza o controle de preços registrados em conjunto com
a Equipe de Cotação, para acompanhamento dos preços e publicação trimestral dos mesmo nos
termos da Lei 8.666/93.

- A equipe de Registro de Preços instrui os processos de revisão de preços registrados, for-
malizando a situação atual dos preços de mercado.

- A equipe de Registro de Preços controlará o prazo da vigência do Registro de Preços,
adotando as providências necessárias para a realização do novo certame.

4. CADASTRO

- Providencia o chamamento público para ampliar e divulgar o cadastro de fornecedores da
SESAU.

- Recebe requerimento cadastral e documentos necessários para cadastramento dos
fornecedores, conforme a Lei 8.666/93.

-  Confere toda documentação junto aos documentos originais.
-  Analisa os documentos, verificando a situação contratual, financeira, contábil, jurídica e

fiscal da empresa requerente.
-  Classifica as empresas por categorias, tendo em vista a especialização, subdividindo em

grupos segundo as atividades principais informadas no requerimento de inscrição e o objeto
constante no contrato social.

-  Expede o Certificado de Registro de Fornecedores, para as empresas habilitadas.
-  Realiza o acompanhamento dos prazos de validade dos Certificados, das Certidões etc,

de acordo com as disposições legais.
-  Mantém atualizado o Registro Cadastral, manualmente.

5. APOIO ADMINISTRATIVO

-  A Equipe de Apoio recebe o processo formalizado e encaminha-o à chefia, para despacho
à área competente.

-  Realiza os procedimentos administrativos de digitação, arquivo de documentos e controle de
expediente, elabora as planilhas e digita os editais conforme orientação do Núcleo de Compras.

-  Executa o controle do processo licitatório, acompanha os relatórios e prepara todos os
expedientes, internos e externos.

-  Acompanha os prazos de resposta de documentos provenientes de diligências do Tribunal
de Contas.

-  Providencia as laudas e publicações de editais no Diário Oficial e demais meios  de comunicação.
-  Realiza a venda e distribuição de editais.

6. PATRIMÔNIO

-  Após a entrega do empenho ao fornecedor, o processo será encaminhado para o
Almoxarifado.   

-  o Almoxarifado recebe-o e tomba o material, processa a liquidação e envia o processo
para a gerência de Medicamentos/Núcleo de Patrimônio.

-  o Núcleo do Patrimônio elabora o termo de responsabilidade, tira cópia da documentação
necessária para registros, e envia o processo para GAF/SESAU.

-  o núcleo patrimônio emite o TC-78 (mensalmente) e envia cópia para a GAF/SESAU.
-  o Núcleo de Patrimônio emite inventário anual dos bens móveis e imóveis, bem como a

baixa contábil. 
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Anexo 6
Diagnóstico da Situação do

Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II

Avaliação Técnica da Estrutura Física e Operacional do Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II
Porto Velho, Rondônia

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
Ministério da Saúde (MS) 

Relatório Final

As avaliações realizadas em conjunto pelos profissionais da Vigilância Sanitária do
Estado de Rondônia, direção da SESAU/RO e consultores da OPAS apontam para a total inade-
quação da Unidade Hospitalar denominada popularmente como Hospital João Paulo II para ativi-
dades ligadas a ações de urgência e emergência, e ainda, para a existência de CTI de qualquer
tipo, visto não haver nenhum atendimento à legislação ora vigente nesse âmbito, quais sejam:
as questões do controle das infecções hospitalares, a relação de número de profissionais
homem/leito, normas técnicas e padrões de construções e instalações de saúde, assim como
quantidade e equipamentos de suporte de vida e de conforto aos profissionais que desenvolvem
suas ações nessa Unidade.

Apesar do esforço sobre-humano que vem sendo desenvolvido pela atual direção da
Unidade e da mudança flagrante e ostensiva do perfil de tratamento que hoje é realizado no
Hospital João Paulo II, diante de tais fatos e após as visitas realizadas em horários diversos,
agendadas e inopinadas, foi-nos possível apontar os seguintes itens  discordantes:  

1.º - Inexistência de qualquer procedimento operacional padrão para o ingresso de
pacientes, acompanhantes, familiares, fornecedores, imprensa, fiscais etc.;

2.º - A maioria dos profissionais executa as suas atividades sem qualquer identificação pes-
soal, como crachá, e sem vestuário uniformizado;

3.º - Inexistência dos hábitos mais simples de higiene hospitalar, sendo que estes ficam limi-
tados pela ausência de pias e torneiras para a simples lavação de mãos;

4.º - Ausência de sistema de bloqueio para entrada do Centro Cirúrgico, existindo unica-
mente duas portas com sistema de dobradiças vai-e-vem, sem qualquer outra barreira física
profissional e/ou ainda de pressão;

5.º - A área denominada CTI apresenta total falta de conformidade com a legislação vigente,
isto é, distribuição arquitetônica, separação entre leitos, acesso e funcionalidade, equipamentos
de sobrevida, higiene, posto de enfermagem, climatização, suporte de gazes, controle de
infecção hospitalar etc. (Portaria MS 1.884)

6.º - As empresas terceirizadas de alimentação e limpeza não possuem qualquer supervisão
ostensiva, tendo sido observado, por exemplo, que uma servidora da limpeza, asseio e conser-
vação trabalhava sem qualquer proteção de suas mãos, as quais apresentavam feridas. Além
disso, a funcionária executava suas funções portando um cigarro aceso;

7.º - Na terceira visita, realizada no início de 2002, foram encontrados dois pacientes senta-
dos no chão, sobre um papelão, sendo que um recebia solução endovenosa. Quando questiona-
do, o funcionário da área informou que o paciente possuía transtornos mentais;

8.º - São péssimas as condições de banheiros e sanitários, e a maioria não possui assento
sanitário; 

9.º - A Unidade foi visitada três vezes. Em duas delas, foi observada a total falta de segu-
rança para pacientes, profissionais e acompanhantes. O acesso livre permitiria a ação de mar-
ginais para a retirada, libertação e/ou execução de detidos que estavam "acautelados" em uma
enfermaria, sob a responsabilidade de um policial civil armado com duas pistolas e uma escope-
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ta. Esta era a única pessoa identificada, tanto pelo colete quanto pela arma que, contudo, até
poderiam ser de identidade ou origem falsas.

10.º - Nas três visitas, foi possível identificar uma grande quantidade de sucata, restos de
mobiliário e equipamento hospitalar distribuídos ao redor da Unidade Hospitalar;

11.º - A área de guarda do chamado lixo comum, doméstico ou administrativo e do lixo hos-
pitalar está totalmente inadequada. O chorume do lixo infectante, sem qualquer tratamento,
vazava flagrantemente para outras áreas do depósito, também totalmente inadequado quanto ao
piso e à parede, além de não possuir qualquer cobertura principal;

12.º - Não há condições de operacionalidade no necrotério. Não existe câmara frigorífica e
lixeira, sendo que, por mais de duas horas, período da nossa segunda visita, as vestes ou cam-
pos utilizados no corpo liberado ficaram sob uma bancada de concreto, expostos à ação de insetos;

13.º - Animais circulam em torno e dentro da área hospitalar;
14.º - Muitos profissionais de saúde transitam pelo hospital e fora dele com vestimenta de

Centro Cirúrgico ou de Área Restrita;
15.º - Profissionais de nível superior fumando em áreas restritas, inclusive na ante-sala ou

corredor do Centro Cirúrgico;
16.º -  Inexistência de sala de indução de anestesia ou pós-anestésico;
17.º - Total inadequação de todos os postos de enfermagem da Unidade Hospitalar;
18.º- Os depósitos de descarte de material perfurocortante, as luvas e equipamentos de pro-

teção individual, quando existentes, são usados inadequadamente;
19.º - As áreas de risco especial são desprovidas do suporte e distância necessários à

garantia de funcionamento da Unidade;
20.º - Falta de programação visual e número insuficiente de extintores e equipamentos de

minimização de sinistros;
21.º - A esterilização e assepsia de instrumentos e acessórios é inadequada;
22.º - Existência de pelo menos três aparelhos de raios-X portáteis sem uso e/ou danificados

em área contígua a Unidade de Raios-X, sendo que os profissionais que ali trabalham não pos-
suem qualquer equipamento ou monitor de caracterização de fonte de radiação e intensidade;

23.º - Os profissionais da área de hipodermia atuam sem qualquer equipamento de pro-
teção individual. Aqueles que manipulam os medicamentos, seringas e agulhas muitas vezes o
fazem ao ar livre, e em algumas áreas, como sob o vão de um ar-condicionado que não mais
existe e sobre uma pia que se apresenta inoperante, com o sifão rompido e protegido por um
balde, em um espaço com largura inferior a um metro e meio. Ali, dois profissionais exerciam
essas funções;

24.º - A limpeza e a conservação da Unidade são mantidas em condições insatisfatórias.
Apesar do tipo úmida, é realizada com o sistema de uso e reuso sem qualquer higienização
prévia, o que impossibilita uma limpeza adequada;

25.º - Em diversas geladeiras, como as do CTI, foram encontrados, além de medicamentos,
alimentos, quentinhas, frutas, condimentos, temperos e fomites;

26.º - É flagrante a existência de vazamentos em muitas enfermarias. Em decorrência, já é
visível, em muitas delas, a presença de fungos, leveduras e bolores. Apesar disso, nessas áreas,
pacientes estão internados;

27.º - Ausência de sistema de refrigeração ou que possibilite minimizar a temperatura inter-
na, superior a 34°C. Essa medida foi monitorada mecanicamente;

28.º - Em uma de nossas visitas, foi possível verificar a total inadequação da planta física
para aquilo que se propõe. Em condições meteorológicas adversas, de fortes chuvas e ventania,
juntas ou não, evidenciadas às 16h30, o hospital ficou inteiramente sujo e enlameado, sobretudo
porque todo o entorno da Unidade é de terra batida e pedra britada;

29.º - Embora a lavanderia possua sistema físico de barreira, não há qualquer outro sistema
de avaliação da qualidade e/ou da operacionalidade e efetiva limpeza das peças ali tratadas;

30.º - A cozinha se apresenta totalmente inadequada para suas finalidades. Na última visi-
ta, foi possível observar que nenhum profissional utilizava luva, e que os dedos polegar e indi-
cador do funcionário serviam para auxiliar a transposição de pedaços de carne de uma bandeja
principal para outro recipiente.



Finalizando, é flagrante a impossibilidade física arquitetônica de adequação dessa área
como um Hospital de Urgência e Emergência. Essa afirmativa está baseada na planta física
disponível, a qual não possibilita intervenções significativas que possam torná-la viável para as
atividades que hoje executa. Na possível transferência para qualquer outra área, devem ser
observados, primeiramente:

1 - A instalação prévia de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, obrigatória
pelas normas do Ministério da Saúde;

2 - A construção de todos os procedimentos operacionais padrão (POPs) inerentes às ativi-
dades da Unidade;

3 - A existência de uma estrutura organizacional que permita o respeito à hierarquia e às
atividades ligadas a quem coordena e a quem é comandado;

4 - O controle efetivo de todos os prestadores de serviço, quer na área de limpeza, conser-
vação, vigilância, lavanderia, laboratório, raio-X e outros;

5 - A exigência de responsáveis técnicos para todas as áreas nas quais exista controle
determinado por lei;

6 - Que a planta possua as condições de habitação e de conforto para os profissionais,
acompanhantes e pacientes, respeitando as normas ergonométricas, arquitetônicas e ambientais;

7 - Articulação direta com as áreas de vigilâncias epidemiológica e sanitária, para que os
desvios aqui encontrados sejam sanados ou minimizados;

8 - A constituição de um programa de treinamento, capacitação e aprimoramento técnico da
totalidade dos servidores desta Unidade e dos prestadores de serviço, para que uma possível
transferência dos serviços aqui realizados não seja meramente uma transferência de casa, man-
tendo os vícios e erros aqui encontrados;

9 - Que seja promovido um fórum em que todos os profissionais sejam instados a construir
a ferramenta de avaliação de suas próprias atividades, que conheçam todas as atividades
desenvolvidas nesta Unidade hoje, e que participem de sua transformação;

10 - Que seja construído um Plano Diretor com objetivos e metas para a transferência das
atividades desenvolvidas no Hospital João Paulo II; e que essa transferência só se inicie após
terem sido identificados os motivos para as situações ora encontradas, propostas de inter-
venção, correção e efetiva mudança individual e coletiva dos profissionais e usuários desta casa.

Todas as avaliações aqui realizadas foram baseadas nos instrumentos de avaliação téc-
nica utilizados e preconizados pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, principalmente, o Decreto Lei n.° 36, de
17/12/1982, que dispõe sobre o Sistema de Saúde do Estado de Rondônia e aprova normas de
promoção, proteção e recuperação da Saúde. Todas as visitas foram acompanhadas pela
Direção do Hospital alternadamente, em tela e por técnicos da Vigilância Sanitária do Estado
com consultores da OPAS.

A simples leitura deste relatório certamente contundirá o leitor desatento, já que, nas
letras frias deste instrumento, deixa-se de ver o esforço monumental que é realizado por todos
os servidores do Hospital João Paulo II, que, tenho a certeza, já se desgastaram, conflitaram,
indispuseram-se, mas que, apesar de todas as adversidades e contradições legais, éticas e sani-
tárias, mantêm viva a possibilidade de que muitas vidas sejam salvas.

Sem nenhuma economia de palavras, esses servidores são verdadeiros heróis, estando
depositado nos gestores que antecederam a data de hoje, a responsabilidade única pelos fatos e
observações que, infelizmente, somos obrigados, por força de ofício, a fazer.
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Anexo 7
Projeto Físico de Implantação da 

Unidade de Urgência do 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho
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Anexo 8
Desenho Final do Plano Diretor de 

Regionalização do Estado de Rondônia
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Anexo 9
Relatório da Comissão de Estruturação da Rede Assistencial de 

Porto Velho

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL
DE PORTO VELHO 
13/11/2001

Luciana Dias de Lima
Paulo Henrique Rodrigues

Discussão e Sistematização das Propostas

Inicialmente, foi apresentada pelos técnicos da SEMUSA a proposta de organização da rede
básica do município de Porto Velho (PVH) e da rede de referência para serviços de apoio diag-
nóstico e terapêutico de média complexidade, previamente discutida em reunião com os técni-
cos da SESAU. 

Propõe-se que a rede básica do município seja estruturada em seis zonas territoriais, medi-
ante a implantação do Programa Saúde da Família (PSF). Cada zona deverá possuir um deter-
minado número de Equipes de Saúde da Família (ESF), calculada em função das necessidades
de saúde, das condições de acesso locais e da meta de cobertura de aproximadamente 100%
da população de cada área. Em todas as zonas, deverão ser definidas unidades de referência
para o PSF (primeiro nível de referência), compostas por, pelo menos, um médico pediatra, um
ginecologista-obstetra, um odontólogo e um serviço laboratorial. Outros profissionais e serviços
diagnósticos poderão ser viabilizados em função de estudos de demanda.

Pela proposta, os Centros Municipais de Saúde (CMS) já existentes no município poderão
funcionar como unidades de primeiro nível de referência para o PSF nas zonas 1, 2, 3, 4 e 5.
Devido à inexistência de CMS na zona 6, a Policlínica Municipal Rafael Vaz e Silva deverá
cumprir a função de unidade de referência para o PSF nesta área (Quadro 1).

Após discussão dos participantes durante a reunião e levando-se em consideração os acor-
dos já feitos em decorrência da elaboração do PDR, foi proposto que a Policlínica Rafael Vaz e
Silva seja referência para o módulo assistencial com sede em PVH, porém, com especialidades
médicas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico de complexidade compatível com, no
mínimo, o módulo assistencial (M1) e algumas ações e serviços previstas para o segundo nível
de referência da média complexidade (M2). 

Quadro 1- Proposta de estruturação da rede básica e das unidades de referência para o 
PSF no município de PVH 
Zonas População 

(hab.) 
N.° de ESF N. ° de 

unidades do 
PSF 

Unidades de 
referência para o 
PSF 

Zona 1 (periferia urbana) 57.600 13 5 CMS 

Zona 2 ( rural) 12.300 5 2 CMS 

Zona 3 (periferia urbana) 40.800 10 4 CMS 

Zona 4 (periferia urbana) 51.500 14 4 CMS 

Zona 5 (centro urbano) 24.200 13 6 CMS 

Zona 6 (centro urbano) 24.000 8 3 Rafael Vaz e Silva 
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Por sua vez, o Hospital João Paulo II (JP II), situado na zona 5, ao ser municipalizado, deve-
rá ser transformado em pólo de referência ambulatorial para a microrregião de PVH e unidade de
pronto atendimento 24h de abrangência municipal. Enquanto policlínica de referência para a
microregião, o JP II poderá possuir algumas especialidades médicas e serviços de apoio diag-
nóstico e terapêutico de complexidade compatível com o terceiro nível de referência da média
complexidade (M3). O estudo das necessidades de adaptação do Hospital JP II ficará a cargo da
Comissão de Obras e Equipamentos.

Em relação à Policlínica Oswaldo Cruz (POC), situada na zona 3, propõe-se que esta fun-
cione como um ambulatório especializado de apoio ao Hospital de Base e, portanto, de
abrangência estadual.

No Quadro 2, a seguir, encontram-se resumidas as propostas feitas para a composição das
especialidades médicas da Policlínica Rafael Vaz e Silva, João Paulo II e Oswaldo Cruz, em
decorrência dos principais problemas levantados e já com uma primeira aproximação do número
mínimo de profissionais necessários.

Quadro 2 -  Propostas para composição das especialidades médicas nas policlínicas do 
município de PVH 

Especialidades Rafael Vaz e Silva João Paulo II POC 

Alergologia   1 

Angiologia  1 3 

Cardiologia 2 2 8 

Cirurgia Vascular   2 

Clínica Geral 2 8 2 

Dermatologia 2 2 2 

Endocrinologia  1 3 

Gastroenterologia  2 1 

Ginecologia 2 6 

Hematologia  1 1 

Infectologia  2 1 

Nefrologia   2 

Neurologia  2 7 

Obstetrícia   3 

Odontologia  2 7 

Oftalmologia  2 5 

Oncologia   2 

Ortopedia  2 1 

Otorrinolaringologia   2 

Patologia Clínica  2  

Pediatria    

Pneumologia  2 1 

Proctologia   1 

Psiquiatria  2 2 

Radiologia  2  

Urologia  2 5 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Com relação aos principais equipamentos e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
necessários para a Policlínica Rafael Vaz e Silva e JP II, foram considerados, respectivamente:

1. Rafael Vaz e Silva: laboratório de análises clínicas; ultra-som, eletrocardiograma;
endoscopia; eletroencefalograma.

2. João Paulo II: laboratório de análises clínicas e anatomia patológica; ultra-som; eletro-
cardiograma; endoscopia; eletroencefalograma; ecocardiograma; teste de esforço; col-
poscopia; CAF.

No que se refere à discussão sobre o perfil e destino do Hospital Infantil Cosme e Damião,
considerou-se a necessidade de uma discussão mais aprofundada em relação à situação da
atenção pediátrica no município.

Divisão de Tarefas
Elaboração do relatório da reunião com sistematização das propostas efetuadas – Luciana

e Paulo Henrique – prazo: 23/11

Realização de estudo de demanda e oferta das policlínicas em PVH – Arlete, Ângela e
Socorro – prazo: 8/12

Elaboração de proposta para divisão do trabalho e referências entre o JP II e a Policlínica
Rafael Vaz e Silva – Arlete, Ângela e Socorro – prazo: 8/12

Elaboração de proposta para organização das referências – Arlete, Ângela e Socorro –
prazo: 8/12

Realização de estudo específico sobre a rede de atenção em saúde mental em PVH e pro-
posta de estruturação de CAPS e NAPS – Belgrano e Regina (SESAU) – prazo: 8/12

Realização de estudo específico sobre a rede de laboratórios em PVH – Tagliani e Fernando
– prazo: 8/12

Realização de estudo específico sobre a necessidade de recursos humanos para implan-
tação das propostas – Fecury, Belgrano e Arlete – prazo: 8/12

Realização de estudo específico sobre os atendimentos (principais causas e procedência
dos pacientes) no Hospital Cosme e Damião – Marilene – prazo: 8/12

Realização de estudo da necessidade de obras e equipamentos para o JP II – Comissão de
Obras e Equipamentos (Fátima, Vargas, Tagliani e Walter Broock) – prazo: 8/12

Desdobramentos
Decidiu-se pela realização de oficina de trabalho nos dias 11 e 12 de dezembro, em Porto

Velho, para amadurecer as propostas apresentadas. Os temas previstos em relação à rede
assistencial de Porto Velho são:

• Apresentação e rediscussão da proposta de transferência das atividades do HJP II para
o HB e redefinição do perfil do HJP II;

• Apresentação do novo desenho das unidades assistenciais de nível primário e
secundário;

• Redefinição da rede laboratorial;
• Discussão sobre a atenção pediátrica no município;
• Discussão da divisão de responsabilidades entre SESAU e SEMUSA, em relação aos

recursos humanos da rede localizada no município.
• No dia 10/11, haverá reunião da Comissão para discussão, sistematização dos estudos e

preparação do material da oficina.
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Anexo 10
Programa do Curso de Extensão em  Planejamento e Gestão Pública  de

Sistemas de Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/RO

PROJETO DE CURSO DE EXTENSÃO EM  PLANEJAMENTO E GESTÃO
PÚBLICA DE SISTEMAS DE SAÚDE  

Salvador

Setembro/2001
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/ PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROJETO DE CURSO DE EXTENSÃO EM  PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DE
SISTEMAS DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA -

SESAU/RO

1. TIPO: Capacitação
2. DURAÇÃO: 06 meses
3. CLIENTELA: 

Profissionais de nível superior da área de Saúde do Estado de Rondônia que desen-
volvam atividades no Sistema Único de Saúde e que desejem adquirir, ampliar ou aper-
feiçoar seus conhecimentos e habilidades em gestão pública de serviços de saúde.

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Data provável de início: 19 de outubro de 2001.                    
Data provável do término: 06 de abril de 2001.

5. CARGA HORÁRIA: 182 horas                      
6. NÚMERO DE VAGAS:  até 45 alunos
7. INSCRIÇÃO: a cargo da SES
8. PERÍODO DE SELEÇÃO:  até 30 de setembro de 2001, a SESAU/RO enviará à UFBA a

relação dos candidatos selecionados.
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
Os candidatos serão indicados pela SESAU e COSEMS e serão avaliados pela Comissão

Técnica da Bipartite. Sugerimos como critérios:
• que seja realizada avaliação de Curriculum vitae considerando-se as experiências em

gerenciamento como critério de maior peso; 
• que não sejam incluídos candidatos que já realizaram cursos de especialização em

gestão, a exemplo do GERUS; e
• que sejam selecionados funcionários de carreira das esferas de governo federal, estadual

e municipal, exceção apenas para aqueles que são Secretários Municipais de Saúde e
que não sejam funcionários públicos.

10. OBJETIVOS: 
10.1 GERAL: 
Qualificar profissionais do serviço público, em nível de pós-graduação stricto sensu, para

fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia.  
10.2 ESPECÍFICOS: 
• Capacitar profissionais da área de Saúde para melhorar o desempenho no exercício da

gerência em seus diferentes níveis de hierarquia do Sistema Único de Saúde.  
• Desenvolver habilidades gerenciais dos profissionais da área de Saúde que estejam no

exercício de gerência nos âmbitos microrregional, regional e estadual.
• Instrumentalizar dirigentes de unidades no âmbito microrregional, regional e estadual de

saúde para o manejo de situações conflitivas.
• Contribuir para a melhoria do desenvolvimento humano nas organizações de saúde.
• Habilitar gestores do sistema público de saúde para otimizar os recursos materiais e

financeiros nos serviços de saúde do SUS.
11. PROPOSTA METODOLÓGICA: 
O curso será desenvolvido de forma modular, através da oferta de disciplinas teóricas que

serão ministradas utilizando-se exposições orais, seminários, análises de atividades práticas,
estudo de casos e estudos dirigidos, além de discussão em grupo com auxílio de recursos
audiovisuais. 



O curso de Extensão em Planejamento e Gestão Pública de Sistemas de Saúde está estru-
turado com base em um conjunto de seis disciplinas, oferecidas em caráter obrigatório e com
carga horária variando entre 30 e 45 horas/aula. O aluno deverá integralizar, no decorrer do
curso, todas as disciplinas. 

A opção curricular oferecida deverá atender aos interesses das organizações públicas de
saúde às quais se destina. A estrutura do curso e a sua dinâmica objetivam conciliar as ativi-
dades profissionais e as atividades de formação, com horários, duração e metodologia adequa-
dos àqueles já inseridos no mercado de trabalho. Assim, o curso será realizado por um período
de seis meses, em instalações definidas pela SESAU/RO, nos seguintes horários:

• Quinta-feira, das 16:00 às 20:00hs;
• Sexta-feira, das 8:00 às 12 e das  14:00 às 18:00hs;
• Sábado, das 8 às 12:00 hs  e, eventualmente, das 14 às 18 hs.
12. DISCIPLINAS
OFICINA DE INTEGRAÇÃO: 08 horas
ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS DE SAÚDE - 32 horas
EPIDEMIOLOGIA - 32 horas
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO - 40 horas
GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE - 32 horas
GESTÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAL - 30 horas
SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - 08 horas
13. HORAS-AULA: 182 horas.

Coordenação: 72 horas.
Total de horas do Curso: 254 horas

14. RELAÇÃO DE DISCIPLINAS, EMENTAS E PERÍODOS:
ABERTURA E SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO:  19 e 20 DE OUTUBRO - 08 horas
ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS DE SAÚDE: 32 horas.
EMENTA: Trajetória da Governabilidade no Brasil. Estrutura do Estado: esferas de governo

federal, estadual e municipal. O Sistema de Saúde Brasileiro: Ações Integradas de Saúde,
SUDS, SUS. SUS: bases legais, princípios, financiamento, marcos regulatórios - NOBs e NOAS.
Instâncias Colegiadas de Gestão: CIT, CIB,  Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de
Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Conselhos Locais de Saúde. Atribuições do Gestor.
Intersetorialidade. Negociação com o Setor Privado Contratado e Conveniado com o SUS.
Modelos Assistenciais. Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Atenção  Básica. Assistência de
Média e Alta Complexidade.

Período: 25, 26 e 27 de outubro/2001;  08,  09 e 10 de novembro/2001.

EPIDEMIOLOGIA: 32 horas.
EMENTA: Perfil Epidemiológico da População Brasileira (principais causas de morbidade e

mortalidade no Norte e em Rondônia). Classificação Internacional das Doenças. Noções de
Bioestatística: população, amostra, tabelas, gráficos, fontes de dados, bases de dados em
saúde, distribuição de doenças. Sistemas de Informações ( DATASUS  SIH/SUS e SIA/SUS).
EPINFO.

Período: 22, 23 e 24 de novembro/2001;  29 e 30 de novembro e 01 de dezembro/2001.

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO: 40 horas.
EMENTA: Organização do Sistema de Saúde: regionalização, territorialidade na identifi-

cação de prioridades de intervenção e de organização de sistemas de saúde, alocação de recur-
sos, programação físico financeira, regulação do acesso, contratação de prestadores de
serviços, controle e avaliação; Métodos e Técnicas de Planejamento, Programação e Avaliação
em Serviços de Saúde.  Cartão Nacional de Saúde. Auditoria  do SUS.

Período: 06, 07 e 08 de dezembro  e  13, 14 e 15 de dezembro/2001.

GESTÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAL: 30 horas.
EMENTA: Finanças no Contexto da Economia Brasileira. Planejamento Governamental. Lei

de Diretrizes Orçamentárias. Execução Financeira. Processo de Licitação na Área Pública:
aspectos legais, procedimentos, contratos e convênios. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de
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Financiamento do SUS. Orçamento Público. Sistema de Informação do Gasto Público em Saúde
(SIOPS). Gestão de Fundos Estaduais e Municipais de Saúde. Prestação de Contas.
Financiamento do Setor Saúde no Brasil: fontes de financiamento, formas de pagamento, princi-
pais elementos de despesa, órgãos de fiscalização e controle.

Período: 14, 15 e 16 de fevereiro/2002;  21, 22 e 23 de fevereiro/2002.

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: 32 horas.
EMENTA:  Organização do Processo de Trabalho em Serviços de Saúde. Especificidades

das Organizações de Saúde. Novas Configurações Organizacionais e Papéis Gerenciais.
Aprendizagem no Trabalho. Multiprofissionalidade. Problemas e Desafios no Gerenciamento de
Pessoas em Saúde. Mercado de Trabalho. Regimes Jurídicos. Política de Desenvolvimento de
Recursos Humanos. Proposta da NOB de Recursos Humanos para o SUS. Avaliação de
Desempenho. Relações de Poder, Negociação e Conflitos. Liderança e Comprometimento
Organizacional. Ética em Saúde. Programação e Avaliação em Recursos Humanos em Serviços
de Saúde.

Período: 28 de fevereiro, 01 e 02 de março/2002;  15 e 16 de março/2002.

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE: 08 horas.
EMENTA: Processo de Comunicação: as relações interpessoais e os aspectos da prag-

mática da comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Duplo vínculo. Valores culturais,
sóciosanitários, necessidades de serviços de saúde nas perspectivas de gerentes, usuários e
profissionais. Publicização das ações de saúde. Educação em saúde.

Período: 20 e 21 de março/2002

15. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Custo hora-aula: R$ 200,00 (valor bruto).

Memória de Cálculo:
Hora/Aula: 182 horas x 200,00 = 36.400,00
Coordenação: 72 horas X 200,00 = 14.400,00
Secretaria: 3.000,00
Comunicação: 1.500,00
SUBTOTAL: R$ 55.300,00 

Taxa de Administração: R$  13.825,00
Material de Consumo xerox e encadernação de material: R$ 6.000,00
TOTAL I: R$ 75.125,00

TRANSPORTE E ESTADIA:
Passagens:
20 passagens  (trecho Rio de Janeiro ou Brasília ou Salvador - Porto Velho)  
Custo Médio  do Trecho: R$ 1.500,00
20 passagens X R$ 1.500,00 = R$ 30.000,00
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica:
Hospedagem - 50 diárias x 88,00 = 4.400,00
Serv. de Terc. Pessoa Física:  
Alimentação: 50 diárias x 50,00  = 2.500,00
Transporte: 50 diárias x R$ 100,00 = 5.000,00 
SUBTOTAL: R$ 11.900,00                 

TOTAL II: R$ 41.900,00
TOTAL GERAL =   R$ 117.025,00
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I CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS DE SAÚDE
CRONOGRAMA DE AULAS

22, 23 e 24 de 

novembro/2001;  

 

 

 

 

 

29 e 30 de 

novembro; e 01 

de 

dezembro/2001 

Quinta-feira 

– 16 às 20h 

6ª. 8 às 12 e 

14 às 18h; 

Sábado – 8 

às 12 e 14 às 

18h; 

Quinta-feira 

– 16 às 20hs 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h 

Sábado – 8 

às 12h.  

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 32  

 

Ana Escobar (UNIR) 

DA T A  DI A /H OR A A T I V I DA DE  C H  PR OF . R E SPONSÁ V E L  

19 e 20 de 

outubro /2001. 

 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h; 

Sábado: 8 às 

12 h. 

Conferência de abertura: 

o SUS na atualidade 

Seminár io de integr ação 

02 

 

08 

Dr. Renilson Rehem (Secretário de 

Assistência à Saúde – MS) 

Neide Marques (UFBA) 

25, 26 e 27 de 

outubro/2001;   

 

 

 

 

 

08,  09 e 10 de 

novembro/2001 

 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

6ª. 8 às 12 e 

14 às 18 

Sábado – 8 

às 12 h; 

 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

6ª. 8 às 12 e 

14 às 18h; 

Sábado – 8 

às 12h.  

 

ESTADO, GOVERNO E 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár ios:  NOAS 

 e Sistemas de Regulação 

32  Maria Aladilce de Souza (UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Saúde 

 

 

 



 06, 07 e 08 de 

dezembro  e   

 

 

 

 

 

13, 14 e 15 de 

dezembro de 

2001. 

 

Quinta-feira 

 16 às 20h; 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h; 

Sábado – 8 

às 12 e 14 às 

18h; 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h. 

Sábado – 8 

às 12 e 14 às 

18hs 

 

PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E 

AVALIAÇÃO EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár ios:  Cartão Nacional 

de Saúde e Auditoria  do 

SUS. 

 

40 

 

Vera Mendes (UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Saúde 

14, 15 e 16 de 

fevereiro/2002.   

 

 

 

 

 

 

21, 22 e 23 de 

fevereiro/2002. 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

Sexta-feira –

8 às 12 e 14 

às 18h; 

Sábado – 8 

às 12 h; 

 

 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

Sexta-feira –

8 às 12 e 14 

às 18h; 

Sábado – 8 

às 12 hs e 14 

às 18 h; 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

GOVERNAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár ios:  Sistema de 

Informação do Gasto Público 

em Saúde (SIOPS). 

30  Reginaldo Souza (UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Saúde 
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28 de fevereiro, 

01, e 02 de 

março/2002;   

 

 

 

 

15 de março/02; 

 

16 de  

março/2002; 

Quinta-feira 

– 16 às 20h; 

6ª. 8 às 12 e 

14 às 18h; 

Sábado – 8 

às 12 h e 14 

às 18 h; 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h. 

Sábado – 8 

às 12 e 14 às 

18 h. 

 

GESTÃO DE PESSOAS EM 

ORGANIZAÇÕES DE  

SAÚDE  

 

 

 

 

 

 

Seminár io:  R elações de 

poder  e negociação coletiva 

32  Lúcia Rejane Gomes da Silva  

(UNIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Braga Júnior (OPAS)  

 21 de março de 

2001. 

 

 

22 de março de 

2001. 

 

Sexta-feira – 

8 às 12 e 14 

às 18h; 

 

 

Sábado – 8 

às 12 h.  

SEMINÁRIO DE  

COMUNICAÇÃO EM

SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

 

ENCERRAMENTO 

08  Gilberto Almeida (UFBA) 

 

 

 

Ministério da Saúde, SESAU/RO 

Secretários Municipais de Saúde 

de Rondônia,  CREMERO,  

consultores, coordenação,  

docentes e discentes 

 



Anexo 11
Definição de Mecanismos para Otimização das Decisões no Âmbito da

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em Rondônia

1 - Apresentação

Criada em 1993, a partir de determinação da Norma Operacional Básica do SUS 01/1993,
a CIB no Estado de Rondônia caracteriza-se como um espaço de negociação entre o gestor
estadual e os gestores municipais de saúde, que vem garantindo estabilidade institucional para a
gestão do SUS no Estado, apesar dos conflitos e divergências evidenciados, cumprindo papéis,
em muitos casos, inerentes à própria Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia (SESAU-RO).

No entanto, desde o início dos trabalhos da Cooperação Técnica, nota-se grande dificul-
dade no processo de tomada de decisões da CIB-RO, principalmente devido a:

• fragilidade da SESAU em conduzir o processo de negociação política entre o Estado e o
Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS);

• baixa capacidade administrativa da SESAU para operacionalizar os acordos firmados na
CIB-RO;

• insuficiência de estudos e informações que subsidiem as negociações e as decisões a
serem tomadas.

Nesse sentido, optou-se pelo desenvolvimento de um conjunto de medidas que propi-
ciassem, ao mesmo tempo: (1) o fortalecimento da capacidade gestora da Secretaria de Estado
de Saúde de Rondônia; (2) a integração entre a SESAU, as diferentes Secretarias Municipais de
Saúde (SEMUSA), incluindo a capital (SEMUSA-PVH) e o Conselho Estadual de Saúde (CES);
(3) o desenvolvimento de trabalhos técnicos para orientar os acordos e as definições acerca do
novo modelo assistencial a ser implantado na capital e Estado, a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização (PDR) e da Programação Pactuada e Integrada (PPI) no Estado e a opera-
cionalização das mudanças pactuadas e aprovadas pelo CES e CIB.

Essas medidas estão relacionadas à criação de novos espaços de integração e coopera-
ção entre Estado, municípios e CES, através da formação de diferentes Grupos Tarefas – com
denominações, composições e funções distintas – tendo em vista o alcance dos objetivos acima
propostos. Resumidamente, podemos descrever os diferentes Grupos Tarefas em funcionamen-
to no Estado de RO da seguinte forma:

1. Grupos de Trabalho (GTs), englobando as áreas de planejamento e avaliação, assistên-
cia, vigilância epidemiológica e sanitária, administração, finanças e recursos humanos,
compostos, prioritariamente, por técnicos da SESAU e de outros setores do Governo.
Estes GTs têm como principais atribuições a operacionalização das mudanças propostas
para a estrutura administrativa da SESAU1, assim como a modernização e o fortaleci-
mento da capacidade administrativa da secretaria estadual.

2. Comissões Mistas, compostas por representantes da SESAU, SEMUSA-PVH, CES e
membros da Cooperação Técnica, cujos principais objetivos estariam atrelados ao levan-
tamento e análise de informações para viabilizar as mudanças definidas durante o
Seminário sobre a Rede Assistencial em Porto Velho, realizado em outubro de 2001, e
aprofundar as discussões sobre a rede de assistência pediátrica no município.

3. Comitês Técnicos, compostos por representantes da SESAU, SEMUSA/COSEMS e
CES, para elaboração de estudos com vistas à proposta de organização da assistência –
atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar –, contida no PDR
do Estado.

1 – As mudanças propostas para a estrutura administrativa da SESAU, incluindo o novo organograma, foram apresentadas no I Relatório de
Atividades como primeiro produto da Cooperação Técnica.
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Neste relatório, faremos, primeiramente, uma discussão geral sobre o processo de criação e
principais funções atribuídas às CIB no processo de descentralização da política de saúde
brasileira. Em seguida, apresentaremos um diagnóstico sucinto sobre a situação da CIB no
Estado de RO e, por fim, um breve relato sobre o funcionamento dos diferentes Grupos Tarefas
em andamento no Estado.

2 - A Criação das CIB e suas Principais Atribuições na Política de Saúde

As Comissões Intergestores Bipartites (CIB) foram instituídas gradativamente nos estados
brasileiros, durante os anos de 1993 e 1994, a partir de determinação da NOB-SUS 01/93.
Segundo relatório pela Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) do MS, produzido em maio de
19952 , todos os estados apresentavam, no final de dezembro de 1994, suas CIB constituídas e
funcionando. A única unidade da federação a não constituir CIB foi o Distrito Federal, em função
de suas características peculiares.

Este novo organismo colegiado, acrescentado à estrutura de gestão do SUS na esfera
estadual, estava associado a uma expectativa de mudança na estratégia política de descentrali-
zação das ações e serviços de saúde até então utilizada no setor Saúde. As CIB surgem, nesse
contexto, como eixo estratégico para o modelo de descentralização proposto pela NOB-SUS
01/93, pois situam-se como as instâncias privilegiadas para todas as negociações entre gestores
requeridas para a operacionalização da descentralização. 

A criação das CIB, formadas paritariamente por dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde
(SES) e do órgão de representação estadual dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS),
segue os pressupostos da NOB 01/93 quanto ao gerenciamento do processo de descentraliza-
ção do SUS no âmbito estadual, tendo como eixo a prática do planejamento integrado em cada
esfera de governo.

As principais atribuições das CIB podem ser assim resumidas:
1. elaboração de propostas para a implantação e operacionalização da gestão descentralizada

do Sistema (normatização, planejamento, programação integrada, controle e avaliação);
2. acompanhamento da implantação e adaptação das normas operacionais nacionais regu-

ladoras do processo de organização da gestão da assistência às condições específicas
de cada estado; e proposição de medidas reguladoras das relações estado/municípios e
intermunicipais;

3. acompanhamento e avaliação da implantação da gestão descentralizada das ações e
serviços de saúde nos estados e municípios;

4. decisão sobre os critérios para a alocação dos recursos federais para a cobertura assistencial;
5. desenvolvimento de estudos específicos para o equacionamento de problemas identifica-

dos na operacionalização das políticas.

Mesmo não sendo uma estrutura completamente nova sob o aspecto organizacional3, no
contexto de sua implantação, as CIB podem ser consideradas uma inovação gerencial, do ponto
de vista do modelo de descentralização do sistema de saúde adotado no início dos anos 90 e da
estrutura político-administrativa do SUS, pois baseiam-se:

• na criação de um centro de negociação, planejamento e decisão intergovernamental pari-
tário e permanente para os aspectos operacionais da descentralização;

• na possibilidade de construção de parcerias para a estruturação dos sistemas estaduais,
regionais e municipais de saúde, referentes aos aspectos regulatórios, financeiros e
administrativos desses sistemas;

2 – Este relatório foi produzido em decorrência dos sete encontros macrorregionais realizados pela SAS/MS com representantes das CIB, oriundos dos
COSEMS nos estados e das SES, no período de 14 de março a 5 de abril de 1995. Maiores detalhes sobre o conteúdo dos encontros promovidos pela
SAS/MS em 1995 e dos relatórios produzidos serão apresentados posteriormente.
3 – As Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS), no período das AIS e SUDS, embora não apresentassem formação equivalente às CIB, tinham como
fundamento a formação de uma instância de negociação e deliberação onde tinham assento os vários gerentes e gestores do sistema de saúde.



• na relação de "igualdade" criada entre estado e municípios, destacando-se como novi-
dade da proposta a expectativa de mudança no relacionamento e maior cooperação entre
as duas instâncias de governo, no que se refere à condução dos aspectos político-opera-
cionais do SUS.

Além disso, havia a intenção de transformar o relacionamento entre o nível federal e as
instâncias subnacionais de governo, de um relacionamento autoritário de normatização por
Diário Oficial para uma busca conjunta e consensual de melhores e mais adequados caminhos
de se conquistar objetivos comuns.

Particularmente, as CIB assumem um papel fundamental para o desenvolvimento das
novas condições de gestão propostas, pois possuem uma série de atribuições, no que se refere:
ao processo decisório do pleito de habilitação municipal às diferentes condições de gestão
(avaliação e instrução dos processos, aprovação ou reprovação da habilitação); às transferên-
cias e repasses de recursos financeiros federais (definição e revisão dos tetos financeiros munic-
ipais e do montante global de recursos a ser transferido para os municípios em condição semi-
plena; e acompanhamento do gerenciamento local dos recursos transferidos); e ao credencia-
mento/ cadastramento de novos serviços de saúde (avaliação e julgamento das solicitações de
credenciamento/cadastramento de serviços). 

Em que pese a crítica feita ao comprometimento da institucionalidade do SUS, a criação das
CIB, em princípio, não fere a estrutura gestora do SUS com relação à importância deliberativa
dos Conselhos de Saúde e ao incentivo à participação e ao controle social nas questões perti-
nentes à política de saúde. Tanto as CIB quanto os Conselhos Estaduais de Saúde (CES) são
estruturas deliberativas; no entanto, cabe aos CES fiscalizar as ações das CIB. A NOB-SUS
01/93, sob esse aspecto, é clara e submete as decisões da CIB aos respectivos CES. 

Em caso de divergências e impossibilidade de resolução de conflitos no âmbito da CIB, a
questão deve ser levada à deliberação do CES. Na inexistência do CES, o problema, então, deve
ser remetido à CIT para discussão e resolução. Em caso de não-resolução do conflito existente, ou
quando alguma das partes (estado ou municípios) se sentir lesada pela decisão em algumas dessas
instâncias (CES ou CIT), o caso poderá ser levado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), que por
sua vez – e a seu critério –, consultará ou delegará à CIT a resolução do problema. 

Cabe enfatizar, no entanto, que a dinâmica da discussão política nesses órgãos colegiados
de gestão (CIB e CES) é bastante distinta. Devido à representação intergestora da CIB, o con-
teúdo das discussões concentra-se em parâmetros técnicos e políticos dos respectivos governos
aos quais estão referidos.

No que se refere à relação CIB e CIT, esta é fundamental para a aprovação final dos proces-
sos de habilitação municipais e estaduais e para o início da transferência "fundo a fundo". No
caso dos processos estaduais, estes devem ser encaminhados diretamente à CIT e, no caso dos
processos municipais, a CIT também deve emitir julgamento para homologação e publicação em
Diário Oficial. A CIT define, ainda, o montante de recursos a serem destinados aos estados men-
salmente.

Embora a criação das CIB esteja associada a uma expectativa de maior integração e
cooperação entre as esferas subnacionais de governo, é preciso enfatizar que essas estruturas
não substituem o papel a ser desempenhado pelas Secretarias de Estado de Saúde na
condução do processo de descentralização e regionalização do SUS no âmbito do estado. Nem
sempre, portanto, divergências relacionadas a questões mais amplas, de ordem federativa,
podem ser superadas nas CIB. 

O trabalho desenvolvido pela Cooperação Técnica MS/OPAS/Governo do Estado de
Rondônia parte do princípio de que, para o bom andamento das discussões e dos acordos fir-
mados entre os municípios, faz-se necessário o fortalecimento da capacidade administrativa e
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técnica das secretarias estaduais e municipais de saúde, através da criação de outros espaços
que possibilitem a integração e a parceria na condução de trabalhos e na implementação
das decisões tomadas.

Em seguida, serão apresentadas algumas características gerais e particularidades no fun-
cionamento da CIB em Rondônia.

3 - Características do Funcionamento da CIB em Rondônia

A CIB em Rondônia foi criada em 22/4/1993 e seus encontros dão-se mensalmente, através
de reuniões ordinárias e extraordinárias.

Em relação ao processo decisório, observa-se grande participação dos secretários munici-
pais de saúde e de alguns prestadores de saúde, tendo em vista o caráter aberto das reuniões
realizadas. As decisões – originalmente tomadas através do voto de seus membros oficiais –,
desde 2000, são obtidas por consenso, tendo, portanto, grande influência a participação dos
representantes das secretarias municipais de saúde (SEMUSA).

Os representantes dos municípios são escolhidos em Assembléia do COSEMS, em um total de
6 representantes, observando-se a participação de dois representantes de municípios de pequeno
porte, dois de médio porte (15 a 35 mil hab.) e dois de grande porte (acima de 35 mil hab.). O
SEMUSA da capital não é membro nato; porém, é representante do COSEMS desde 2001. 

As posições do COSEMS na CIB são definidas em reuniões realizadas nos dias que prece-
dem à CIB ou por contatos telefônicos. Caso não se obtenha uma posição consensual, não se
aprova a matéria em pauta. O COSEMS não possui instrumentos de divulgação de suas ativi-
dades e decisões. Em algumas situações, usa-se o fax para informar alguns secretários. 

Com relação à atuação da SESAU na CIB, destaca-se a fraca participação dos represen-
tantes do Estado (elevada instabilidade de alguns representantes) e do atual Secretário de
Estado de Saúde, devido às mudanças nos quadros de direção e chefia observados. Os repre-
sentantes da SESAU são, geralmente, diretores de departamentos ou de hospitais. Há grande
queixa por parte dos secretários municipais de saúde com relação às dificuldades de
implementação das decisões tomadas na CIB, devido à falta de condução da SESAU.

A CIB não tem Câmara Técnica estruturada, como pode ser observado em outros estados.
Essa ausência de Câmaras Técnicas dificulta a elaboração de estudos e a discussão sobre infor-
mações que subsidiem um processo de tomada de decisão na CIB, tecnicamente embasado. 

Como rotina, a Secretaria Executiva da CIB encaminha as propostas de pauta para o
COSEMS, que propõe os acréscimos de seu interesse. Os pontos de pauta mais freqüentes na
CIB nos últimos meses foram: (1) insuficiência e adequação dos tetos financeiros dos municí-
pios; (2) questões relacionadas à situação assistencial do Estado; (3) implantação da NOAS no
estado – PDR, PDI, Agenda de Saúde. 

Finalmente, observa-se uma relação não conflituosa entre a CIB e o CES, sendo que o CES
aprecia a maior parte das decisões da CIB. Essa "boa relação" observada entre a CIB e o CES
deve-se, em parte, à participação simultânea de representantes dos COSEMS na CIB e CES, o
que garante o fluxo de informações entre as duas instâncias gestoras.

As características acima apontadas sugerem a necessidade de se ampliar os canais de
comunicação e parceria entre a SESAU, as SEMUSA/COSEMS e o CES, através de novos
espaços de cooperação e integração, de modo a permitir o fortalecimento de suas capaci-
dades gestoras, a confiança nos trabalhos desenvolvidos pelas equipes técnicas e a implemen-
tação dos acordos firmados.



4 - Novos Espaços de Integração e Cooperação Intergestores: os
Diferentes Grupos Tarefas Propostos para Rondônia

4.1 Os Grupos de Trabalho – GTs

A estratégia definida pela Cooperação Técnica MS/OPAS/Governo do Estado de Rondônia
opta por iniciar os trabalhos pelos produtos – diagnóstico da situação administrativo gerencial da
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU) e elaboração de proposta de reorganiza-
ção administrativa da SESAU.

O levantamento das informações, assim como o desenvolvimento da nova proposta de
estrutura, são realizados em conjunto com os técnicos da SESAU, buscando-se sempre
envolver os demais atores locais (COSEMS e CES). Nesse sentido, é realizado um seminário no
início de setembro, cujo produto é uma proposta consensual a ser enviada à Assembléia
Legislativa do Estado através de mensagem do governador. Nesse seminário, é evidenciada a
participação de críticos ao governo, mesmo que de modo tímido, através de representantes do
CES e CREMERO. 

A coordenação da consultoria, em conjunto com a SAS/MS, passa a procurar esses setores
mais críticos para apresentar a proposta de trabalho e tentar envolvê-los de modo mais consis-
tente nos trabalhos. Essa estratégia, articulada com a exploração da mídia local, passa a fazer
parte da agenda de todas as visitas a RO.

A partir da definição do novo modelo de organização da SESAU, surgem, então, algumas
questões: (1) a nova estrutura depende, para sua efetivação, de aprovação do Legislativo, o que
diminui o prazo para o detalhamento da proposta; (2) a estrutura atual é impeditiva de um
desempenho adequado da máquina administrativa do governo na Saúde; (3) a necessidade de
prover a SESAU dos quadros técnicos necessários a esta transformação exigiria a realização de
concurso público, o que também demandaria maior tempo para efetivação da proposta.

Frente a essas questões e à necessidade de obtermos resultados de curto prazo, define-se
a estratégia de organização de Grupos de Trabalho (GTs) internos à SESAU, através do
envolvimento do corpo técnico e de dirigentes da secretaria, assim como de outros setores do
governo, com a seguinte conformação:

• GT de Planejamento e Avaliação, incluindo o sistema de informações, implantação da
NOAS, estruturação de redes integradas, entre outros;

• GT de Administração e Finanças, envolvendo a estruturação do Fundo Estadual de
Saúde, além do setor de compras e licitações;

• GT da Rede Assistencial, voltado para a operação das unidades assistenciais da
SESAU com ênfase em engenharia, obras e manutenção;

• GT de Recursos Humanos, envolvendo as atividades de implantação da área de recur-
sos humanos da SESAU, preparação do concurso público e propostas de capacitação;

• GT de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, envolvendo as atividades específicas destas áreas.

Os consultores da OPAS e representantes da SESAU procederam à seleção de técnicos
com qualificação nas áreas de administração, economia, engenharia, planejamento e gestão em
saúde, administração hospitalar, engenharia ambiental, epidemiologia e comunicação social.
Esses grupos teriam por objetivos:

• compor a interface operacional entre a SESAU e a consultoria da OPAS;
• servir como um instrumento de modernização e mobilização no processo de mudança

institucional;
• compor a base a partir da qual a nova estrutura se erguerá;
• viabilizar o desenvolvimento do conjunto de intervenções propostas no seminário de reor-

ganização gerencial e durante o desenvolvimento da cooperação;
• fortalecer técnica e institucionalmente a SESAU.
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Para garantir sua qualificação, assim como inseri-los no processo de discussão e cons-
trução do SUS, seus componentes de nível superior, independentemente do vínculo com a
SESAU, seriam obrigados a realizar um curso de  planejamento e gestão de sistemas de saúde.

A idéia de um curso que pudesse funcionar como treinamento dos quadros, além de um
espaço de reflexão e discussão sobre os rumos do SUS no Estado, foi considerada pela consul-
toria como essencial ao sucesso desse trabalho. Optou-se por encomendar à UFBA, com início
em outubro de 2001, um curso em nível de aperfeiçoamento, com estrutura modular. Além dos
alunos da SESAU, foram abertas vagas para que técnicos das SEMUSA, pólos do estado, por
indicação do COSEMS, pudessem também participar.

A criação dos GTs, em pleno processo do desenvolvimento das atividades de cooperação,
poderia trazer conflitos e interpretações equivocadas em relação às suas reais funções, o que
levou às seguintes definições para o seu funcionamento:

• vinculação funcional dos GTs às respectivas estruturas de comando da SESAU (Quadro
1, a seguir). Os GTs, portanto, não deveriam ser uma estrutura paralela à SESAU com o
objetivo de esvaziar a estrutura existente;

• definição de um coordenador-geral para os GTs – dirigente a ser definido pelo secretário de
saúde;

• desvinculação dos membros dos GTs de suas atividades de rotina, porém, com a incor-
poração, sempre que possível, de técnicos e funcionários de diferentes setores da
SESAU ao processo de desenvolvimento de suas atividades.

O conjunto de produtos resultante da cooperação MS/OPAS/SESAU será agrupado em
cada GT, a partir de sua especificidade e obedecendo seus campos de intervenção.

Propôs-se como um primeiro conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelos GTs:
1. Elaboração do regimento interno da SESAU;
2. Acompanhamento da agenda de metas;
3. Estruturação das novas áreas, a partir da nova estrutura;
4. Levantamento de necessidades de pessoal para a nova estrutura.

Em recente viagem realizada pelos membros da Cooperação (12 a 14 de novembro de
2001), foi feita reunião com os membros dos GTs onde discutiu-se sobre o andamento geral dos
trabalhos (detalhamento e implantação da nova estrutura administrativa da SESAU, com base
no anteprojeto de Lei).

Foi feita uma avaliação do andamento do processo de negociação interna do anteprojeto de
Lei e do impacto das alterações sugeridas pela SEPLAD. Todos os participantes enfatizaram a
necessidade da manutenção da estrutura de cargos proposta originariamente – coorde-
nadorias técnicas e gerências para adequação da proposta às novas funções a serem assumi-
das. 

Ficaram definidos os seguintes desdobramentos para as atividades a serem desenvolvidas
pelo GTs:

• indicação – já aprovada – de Arlete Baldez como coordenadora-geral dos GTs e elemen-
to de ligação com a OPAS;

• unificação dos GTs de Planejamento de Assistência e Vigilância num único GT de
Planejamento, a ser coordenado por Fernando Acosta;

• unificação dos GTs de Administração e Finanças e de Recursos Humanos num único GT
de Administração e Finanças, a ser coordenado por Tânia Medeiros.

Os GTs ficaram responsáveis pela definição dos cargos hoje existentes no HJP II, que deve-
rão ser mantidos para o funcionamento do novo Serviço de Emergência do HB, e pelo estudo de
impacto financeiro da extinção dos cargos da primeira unidade. 



4.2 As Comissões Mistas

As Comissões Mistas foram criadas em decorrência das resoluções do Seminário para
Definição do Perfil e das Responsabilidades sobre a Rede Assistencial de Porto Velho, realizado
em outubro de 2001. 

Inicialmente, foi criado um grupo de trabalho, composto por representantes da SESAU e da
SEMUSA-PVH, para discussão e preparação do seminário (ver relatório, anexo, da reunião do
GT Porto Velho). Posteriormente à sua realização, apontou-se para a necessidade de maior
aprofundamento de algumas discussões travadas durante o seminário; e para a operacionaliza-
ção da transferência das atividades do Hospital João Paulo II para o Hospital de Base.

Propôs-se, portanto, o desmembramento do GT de Porto Velho em três comissões, incluin-
do a participação de membros da Cooperação Técnica, do CES, de conselhos de classe, dentre
outros, conforme descrito a seguir:

• Comissão de Integração dos serviços internos do Hosp. de Base/Obras e equipamentos.
Membros: Fátima ( SESAU), Vargas e Tagliani (SEMUSA-PVH) e Walter  Broock ( OPAS);

• Comissão de Recursos Humanos. Membros: Luciene e diretor dos 2 hospitais(SESAU),
Raimunda Fecury e Belgrano (SEMUSA-PVH) representação dos profissionais de saúde
(conselhos de classe) e Mário Rodrigues (OPAS);

• Comissão de Estruturação da Rede Ambulatorial/apoio diagnóstico/referência e contra
referência. Membros: Fernando Acosta , Arlete e Clenice (SESAU), Socorro e Ângela
(SEMUSA-PVH), Conselho Estadual/Conselho Municipal/PNUD e Paulo Henrique (OPAS).

Definiu-se como focos permanentes para os trabalhos a serem desenvolvidos pelas comis-
sões: (1) informação periódica à população; (2) envolvimento dos funcionários das unidades de
saúde envolvidas nas propostas de reorganização assistencial.

Essas Comissões vêm-se reunindo periodicamente para a discussão, aprofundamento e
operacionalização dos resultados do seminário (ver relatório, anexo, da reunião da comissão
para estruturação da rede assistencial de Porto Velho). 

Em recente Oficina de Trabalho, realizada em dezembro de 2001 em Porto Velho, entre out-
ras, foi apresentada a proposta de organização da rede assistencial de Porto Velho e definiu-se
pela criação de mais uma comissão para a elaboração do Plano de Assistência Pediátrica em
Porto Velho. Esta comissão deverá ser composta, preferencialmente, pelas seguintes enti-
dades/instituições:

• SESAU
• COSEMS
• Hospital Infantil Cosme e Damião
• Hospital de Base
• Município de Porto Velho
• Sociedade de Pediatria de Rondônia
• CREMERO
• Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho
• Conselho Estadual de Saúde

4.3 Os Comitês Técnicos

Os Comitês Técnicos foram criados em decorrência das resoluções da Oficina de Trabalho
realizada em dezembro de 2001 em Porto Velho. Os principais objetivos da Oficina foram definir
as diretrizes para a regionalização dos serviços de média e alta complexidade do SUS no Estado
e concluir a discussão sobre a rede assistencial de Porto Velho.

Após as apresentações previstas na pauta, foram formados dois grupos de trabalho. O
primeiro, para discutir e apresentar propostas para os serviços de média complexidade nas
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sedes dos módulos assistências e nas sedes das microrregionais (grupo da média complexi-
dade); e o segundo, para discutir e apresentar propostas para os serviços de alta complexidade
nas sedes dos pólos regionais (grupo da alta complexidade).

Como desdobramentos da Oficina, foram definidas as seguintes atividades:
1. Avaliar a Atenção Básica – revendo-se o Pacto da Atenção Básica 2000 e a sua evolução

para 2001( acompanhamento de metas );
2. Elaborar e aplicar roteiro, para avaliar : a)Serviços; b) Equipamentos; c) Recursos

Humanos; d) Gestão – d.1) Plano, d.2) Fundo de Saúde, d.3) Conselho Municipal e d.4)
outros;

3. Definição dos perfis diferenciados dos módulos e microrregiões, com explicitação das
responsabilidades dos municípios pólos e fluxos de referência;

4. Definição dos recursos tecnológicos acoplados às especialidades definidas para os
módulos e microrregiões;

5. Definição das necessidades em função dos parâmetros;
6. Formação de duas Câmaras Técnicas, compostas por 10 integrantes para cada uma: 

•  1.ª Câmara: Gestão da Alta complexidade;
•  2.ª Câmara: Gestão da Média Complexidade e Atenção Básica.

Essas duas câmaras serão coordenadas por um comitê executivo, formado por um inte-
grante da SESAU, um do CES e um do COSEMS, através de formalização por Decreto.

5- Considerações Finais

Os diversos Grupos Tarefas em andamento no Estado de Rondônia foram constituídos a
partir de necessidades criadas em decorrência do trabalho desenvolvido pela Cooperação
Técnica, Seminários e Oficinas de Trabalho realizadas neste período; e do processo de implan-
tação da NOAS no Estado.

A estratégia adotada, baseada em atividades que enfatizam a participação, integração,
divulgação à sociedade, ampliação da capacidade técnica dos gestores e fortalecimento da
capacidade gerencial das instituições, mostrou-se capaz de dar inicio a um efetivo processo de
integração e planejamento compartilhado das políticas, ações e serviços de saúde no Estado de
Rondônia. 

Percebe-se um nítido avanço na relação entre a SESAU e as SEMUSA, para o aprofunda-
mento das discussões e a formação de acordos necessários à regionalização da assistência no
Estado e, particularmente, na capital. Atualmente, é possível estabelecer negociações, previa-
mente às reuniões da CIB, que facilitam o processo de tomada de decisão acerca da organiza-
ção e melhoria dos serviços prestados.

No entanto, é opinião da consultoria que o Governo do Estado deve ampliar esforços no
sentido de fazer avançar esse processo. Em muitos momentos, ficou visível a carência de medi-
das do próprio governo que permitissem a efetiva liderança da SESAU na condução dos diver-
sos Grupos Tarefas e nas reuniões da CIB.

Faz-se necessário, ainda, aumentar o envolvimento do CES nas discussões travadas, de
modo a permitir uma maior fiscalização do cumprimento dos acordos firmados entre os diferen-
tes gestores do Sistema.

Editora MS
Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
(Reimpressão e acabamento)

SIA, Trecho 4, Lotes 540/610 – CEP: 71200-040
Telefone: (61) 233-2020     Fax: (61) 233-9558

E-mail: editora.ms@saude.gov.br
Brasília – DF, janeiro de 2003

OS 0098/2003


	Sumário
	1 Apresentação
	2 Estratégia
	3 Desenvolvimento dos Trabalhos
	4 Produtos Desenvolvidos
	4.1 Diagnóstico da Situação Político-Institucional e Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia
	4.2 Estrutura Administrativa da SESAU
	4.3 Fundo Estadual de Saúde
	4.4 Gerência de Aquisições e Patrimônio
	4.5 Rede de serviços do SUS no Estado
	a)Redefinição da rede hospitalar de Porto Velho
	b)Redefinição da rede ambulatorial de Porto Velho
	c)Hospitais inacabados em construção em Rondônia

	4.6 Plano Diretor de Regionalização
	4.7 Curso de Formação de Gestores

	5 Anexos
	Anexo 1 - Diagnóstico da Situação Político-Institucional e Administrativa da
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU)
	Anexo 2 - Minuta de Decreto de Regulamentação da Lei de Reforma Administrativa
da SESAU
	Anexo 3 - Minuta de Decreto do Comitê Técnico-Administrativo de Acompanhamento
do Fundo Estadual de Saúde
	Anexo 4 - Estrutura e Competências do Fundo Estadual de Saúde
	Anexo 5 - Documentos Relativos à Assessoria para a Implantação da Gerência de Aquisições e Patrimônio
	Anexo 6 - Diagnóstico da Situação do Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II
	Anexo 7 - Projeto Físico de Implantação da Unidade de Urgência do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho
	Anexo 8 - Desenho Final do Plano Diretor de Regionalização do Estado de Rondônia
	Anexo 9 - Relatório da Comissão de Estruturação da Rede Assistencial de Porto Velho
	Anexo 10 - Programa do Curso de Extensão em Planejamento e Gestão Pública de Sistemas de Saúde
	Anexo 11 - Definição de Mecanismos para Otimização das Decisões no Âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em Rondônia



