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OFÍCIO PRS/SSE/CGC 38392/2021   Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Senhor Secretário, 
 

 

                  

Pelo presente ofício, fica V.Ex.ª comunicado dos termos do Acórdão proferido, 
conforme decisão do Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, nos autos do 
Processo TCE/RJ 206.511-5/2021, em 29/11/2021. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

SIMONE AMORIM COUTO 
Subsecretária das Sessões 
ASSINADO DIGITALMENTE 

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

i. visualização do inteiro teor dos autos disponível em: https://www.tcerj.tc.br/consulta-

processo/Processo 

ii. no caso de indisponibilidade de visualização do inteiro teor por meio do sítio eletrônico, a vista dos 

autos poderá ser solicitada na Coordenadoria de Prazos e Diligências – CPR (cpr@tcerj.tc.br), 

localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 

17 horas.  
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EXMO. SR. 

Alexandre Otavio Chieppe 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 
RUA SILVA JARDIM, 31, 5º ANDAR 
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 20.050-060 
REF.PROC.TCE/RJ   206.511-5/2021 
OFÍCIO SSE/CGC 38392/2021 
02/003797 OF193 
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OFÍCIO PRS/SSE/CGC 38555/2021   Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Senhor Secretário, 
 

 

                  

Pelo presente ofício, fica V.S.ª comunicado dos termos do Acórdão proferido, 
conforme decisão do Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, nos autos do 
Processo TCE/RJ 206.511-5/2021, em 29/11/2021. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

SIMONE AMORIM COUTO 
Subsecretária das Sessões 
ASSINADO DIGITALMENTE 

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

i. visualização do inteiro teor dos autos disponível em: https://www.tcerj.tc.br/consulta-

processo/Processo 

ii. no caso de indisponibilidade de visualização do inteiro teor por meio do sítio eletrônico, a vista dos 

autos poderá ser solicitada na Coordenadoria de Prazos e Diligências – CPR (cpr@tcerj.tc.br), 

localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 

17 horas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

*100090385552021* 
 

EXMO. SR. 

Alexandre Otavio Chieppe 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 

GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO RIO DE JANEIRO - CIB-RJ 
RUA MÉXICO, 168, 11º ANDAR 
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 20.031-142 
REF.PROC.TCE/RJ   206.511-5/2021 
OFÍCIO SSE/CGC 38555/2021 
02/003797 OF193 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ACÓRDÃO Nº 59969/2021-PLENV 

 

1 - PROCESSO: 206511-5/2021 

 

2 - NATUREZA: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - ACOMPANHAMENTO - 

ESPECIAL 

 

3 - INTERESSADO: PREFEITURA RIO DAS OSTRAS, PREFEITURA ANGRA DOS REIS, 

PREFEITURA APERIBE, PREFEITURA ARARUAMA, PREFEITURA AREAL, PREFEITURA 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, PREFEITURA ARRAIAL DO CABO, PREFEITURA BARRA DO PIRAI, 

PREFEITURA BARRA MANSA, PREFEITURA BELFORD ROXO, PREFEITURA BOM JARDIM, 

PREFEITURA BOM JESUS DO ITABAPOANA, PREFEITURA CABO FRIO, PREFEITURA 

CACHOEIRAS DE MACACU, PREFEITURA CAMBUCI, PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES, 

PREFEITURA CANTAGALO, PREFEITURA CARAPEBUS, PREFEITURA CARDOSO MOREIRA, 

PREFEITURA CARMO, PREFEITURA CASIMIRO DE ABREU, PREFEITURA COMENDADOR LEVY 

GASPARIAN, PREFEITURA CONCEIÇÃO DE MACABU, PREFEITURA CORDEIRO, PREFEITURA 

DUAS BARRAS, PREFEITURA DUQUE DE CAXIAS, PREFEITURA ENGENHEIRO PAULO DE 

FRONTIN, PREFEITURA GUAPIMIRIM, PREFEITURA IGUABA GRANDE, PREFEITURA ITABORAI, 

PREFEITURA ITAGUAI, PREFEITURA ITALVA, PREFEITURA ITAOCARA, PREFEITURA 

ITAPERUNA, PREFEITURA ITATIAIA, PREFEITURA JAPERI, PREFEITURA LAJE DO MURIAE, 

PREFEITURA MACAE, PREFEITURA MACUCO, PREFEITURA MAGE, PREFEITURA 

MANGARATIBA, PREFEITURA MARICA, PREFEITURA MENDES, PREFEITURA MESQUITA, 

PREFEITURA MIGUEL PEREIRA, PREFEITURA MIRACEMA, PREFEITURA MUN SUMIDOURO, 

PREFEITURA NATIVIDADE, PREFEITURA NILOPOLIS, PREFEITURA NITEROI, PREFEITURA 

NOVA FRIBURGO, PREFEITURA NOVA IGUAÇU, PREFEITURA PARACAMBI, PREFEITURA 

PARAIBA DO SUL, PREFEITURA PARATY, PREFEITURA PATY DO ALFERES, PREFEITURA 

PETROPOLIS, PREFEITURA PINHEIRAL, PREFEITURA PIRAI, PREFEITURA PORCIUNCULA, 

PREFEITURA PORTO REAL, PREFEITURA QUATIS, PREFEITURA QUEIMADOS, PREFEITURA 

QUISSAMA, PREFEITURA RESENDE, PREFEITURA RIO BONITO, PREFEITURA RIO CLARO, 

PREFEITURA RIO DAS FLORES, PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA, PREFEITURA SANTO 

ANTONIO DE PADUA, PREFEITURA SAO FIDELIS, PREFEITURA SAO FRANCISCO DE 

ITABAPOANA, PREFEITURA SÃO GONÇALO, PREFEITURA SAO JOAO DA BARRA, PREFEITURA 

SAO JOAO DE MERITI, PREFEITURA SAO JOSE DE UBA, PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO 

RIO PRETO, PREFEITURA SAO PEDRO DA ALDEIA, PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO ALTO, 

PREFEITURA SAPUCAIA, PREFEITURA SAQUAREMA, PREFEITURA SEROPEDICA, PREFEITURA 

SILVA JARDIM, PREFEITURA TANGUA, PREFEITURA TERESOPOLIS, PREFEITURA TRAJANO DE 

MORAES, PREFEITURA TRES RIOS, PREFEITURA VALENÇA, PREFEITURA VARRE-SAI, 

PREFEITURA VASSOURAS, PREFEITURA VOLTA REDONDA e SEC EST SAÚDE 

 

4 - UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

 

5 - RELATOR : CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

 

6 - REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: HENRIQUE CUNHA DE LIMA 

 

7 - ÓRGÃO DECISÓRIO: PLENÁRIO VIRTUAL 

 

8 - ACÓRDÃO:  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - 

ACOMPANHAMENTO - ESPECIAL, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro, em sessão do PLENÁRIO VIRTUAL, por unanimidade, por COMUNICAÇÃO com 

DETERMINAÇÃO, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, CIÊNCIA e ARQUIVAMENTO, nos exatos termos do voto 

do relator. 

 

09- ATA Nº: 44 

 

10 - DATA DA SESSÃO: 29 de novembro de 2021 10:00hs até 03 de dezembro de 2021 16:00hs 

 

 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

Relator 

  

 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Presidente 

 

 

HENRIQUE CUNHA DE LIMA 

Procurador-Geral de Contas 

 

 

Voto - TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354)         SEI SEI-080010/001860/2021 / pg. 4

Assinado Digitalmente por:  CHRISTIANO LACERDA
GHUERREN:00869923765
Data: 2021.12.06 15:04:59 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 206511-5/2021. Para verificar a
autenticidade acesse http://www.tcerj.tc.br/valida/. Código: E106-
8789-BAE6-415A-A77B-10FB-776F-3DC9
Local: TCERJ

Assinado Digitalmente por:  RODRIGO MELO DO
NASCIMENTO:05447371724
Data: 2021.12.07 11:54:31 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 206511-5/2021. Para verificar a
autenticidade acesse http://www.tcerj.tc.br/valida/. Código: E106-
8789-BAE6-415A-A77B-10FB-776F-3DC9
Local: TCERJ

Assinado Digitalmente por:  HENRIQUE CUNHA DE
LIMA:05360228792
Data: 2021.12.07 15:35:23 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 206511-5/2021. Para verificar a
autenticidade acesse http://www.tcerj.tc.br/valida/. Código: E106-
8789-BAE6-415A-A77B-10FB-776F-3DC9
Local: TCERJ



Processo nº 206.511-5/21 

Rubrica                Fls.  

 

 
1044 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

 
 

VOTO GCS-3 
 

PROCESSO: TCE-RJ No 206.511-5/21 
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - 

ACOMPANHAMENTO - ESPECIAL 
 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL.  

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS 

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

PÚBLICAS ADOTADAS PELOS ENTES 

JURISDICIONADOS NO ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA DA COVID-19. COMUNICAÇÃO COM 

DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.  

Cuida o presente processo de Relatório de Auditoria Governamental, na 

modalidade Acompanhamento, realizada, no período de 01/04 a 02/07/2021, na 

Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de 

Janeiro, objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas 

adotadas pelos entes jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19.  

A partir do objetivo traçado foram formuladas as seguintes questões de auditoria: 

a) Que medidas têm sido utilizadas pelos jurisdicionados para o 
enfrentamento do avanço do contágio da COVID-19? 

b) Como os jurisdicionados planejaram as ações de imunização da 
população para o enfrentamento da COVID-19? 

c) Como os jurisdicionados estão executando as ações de imunização da 
população para o enfrentamento da COVID-19? 

d) Como as instâncias de articulações intergovernamentais têm atuado no 
enfrentamento do avanço da pandemia da COVID-19? 

Após as verificações procedidas, a Coordenadoria de Auditoria de Políticas em 

Saúde (CAD-SAÚDE) sugere a adoção das seguintes medidas:  

➢ Recomendações ao Secretário de Estado de Saúde e aos Secretários 
Municipais de Saúde;  
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➢ Ciência ao Secretário de Estado de Saúde, aos Secretários Municipais 
de Saúde, ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde, aos Presidentes 
dos Conselhos Municipais de Saúde, ao Presidente da Comissão 
Intergestores Bipartite e ao Presidente do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; 

➢ Arquivamento do presente processo. 

O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Aline Pires 

Carvalho Assuf, nada opõe à adoção das medidas preconizadas na instrução. 

É o Relatório. 

Inicialmente, registro que atuo nestes autos em virtude de convocação 

promovida pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

17/04/2018. 

Conforme anteriormente mencionado, a auditoria em questão, realizada na 

Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de 

Janeiro, teve por objetivo acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde 

públicas adotadas pelos entes jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da 

COVID-19. 

Três pontos foram acompanhados pela equipe de auditoria, conforme tópicos 

abaixo reproduzidos (principais excertos): 

4.2 Leitos para atendimento à COVID-19 

Toda a oferta de leitos para o tratamento da COVID-19, sejam os 
destinados para a internação em enfermarias, suporte ventilatório ou 
unidades de terapia intensiva, é pactuada semanalmente através da 
Comissão Intergestores Bipartite1 (CIB). A pactuação resulta na revisão e 
atualização do Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no 
Estado do Rio de Janeiro2. 

Em continuidade ao acompanhamento das ações realizadas em relação à 
oferta de leitos para o atendimento dos pacientes com sintomas agravados 
em decorrência da COVID-19, a equipe de auditoria solicitou à SES-RJ, 
através do TSID 01/2021 (arquivo AN002 Termos de Solicitação de 
Informações e Documentos) estudos que tenham embasado o 
planejamento para a expansão de leitos, seja através da habilitação dos 
leitos próprios ou da contratação de leitos privados. 

                                            
1 A Comissão Intergestores Bipartite do Rio de janeiro (CIB/RJ) foi criada oficialmente em 12 de julho de 1993 através da 
Resolução nº 855 da Secretaria de Estado de Saúde do RJ (SES/RJ). Formada paritariamente por representantes da SES/RJ e do 
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do RJ (COSEMS/RJ) a CIB/RJ conta ainda com uma Câmara Técnica (CT) 
de trabalho, também paritária, para assessorar a CIB na execução de atividades e serviços necessários, tanto de natureza técnica 
quanto administrativa (http://www.cib.rj.gov.br/) 
2 A atualização mais recente, pactuada através da Deliberação CIB-RJ nº 6.445, de 08 de julho de 2021, pode ser consultada 
através do SEI-080001/013919/2021. 
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Em relação ao estudo, a Secretaria de Estado de Saúde não apresentou 
(como resposta ao TSID 01) um estudo específico que tenha justificado a 
necessidade de ampliação da oferta da rede (arquivo AN006 Of SES 
GABSEC SEI nº 408_2021.pdf). Entretanto, a SES tem emitido 
quinzenalmente, desde o início da pandemia, Notas Técnicas 
demonstrando o conjunto dos indicadores selecionados para acompanhar 
o panorama epidemiológico do ERJ, acompanhados da análise de 
morbidade (adoecimento) e mortalidade3. 

4.2.1 Hospitais de Campanha e Hospital Modular de Nova Iguaçu 

Em 2020, a SES optou por criar Hospitais de Campanha como recursos 
possíveis para a ampliação da oferta dos leitos para atendimento à 
COVID-19. O objetivo da criação dessas unidades hospitalares era, 
segundo o art. 1º da Lei nº 8.825/2020,  

(...) a realização de triagem e tratamento de baixa e média complexidade 
dos casos de COVID-19, preferencialmente em favelas e demais 
comunidades caracterizadas por habitações irregulares e ausência de 
saneamento básico. 

A Lei se apoiou na possibilidade da realização de contratações por 
dispensa de licitação conforme preceituado pela Lei Federal nº 
13.979/2020 e também pelo Decreto nº 46.966/2020. 

O Contrato de Gestão nº 27/20204 (arquivos AN007 Contrato 27_20.pdf, 
AN008 TR Contrato 27_20.pdf), celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Saúde e o IABAS/RJ (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde), 
objetivou a contratação de serviço para a implantação de 1.400 (um mil e 
quatrocentos) leitos em Hospitais de Campanha, para atendimento aos 
pacientes infectados com Coronavírus. Sua vigência era de até 06 meses, 
tinha o valor global de R$ 835.772.409,78 e abrangia as seguintes 
localidades: 

Quadro 2 - Hospitais de Campanha do Contrato Emergencial nº 027/2020 com base na Lei 
nº 13.979/2020 

Hospitais de Campanha 

Hospital de Campanha Valor Mensal (R$) Qtd.leitos 

Hospital de Campanha Rio de Janeiro  
(Maracanã) 

39.798.686,18 400 

Hospital de Campanha Rio de Janeiro  
(Parque Olímpico) 

19.899.343,09 200 

Hospital de Campanha Duque de Caxias 19.899.343,09 200 

Hospital de Campanha São Gonçalo 19.899.343,09 200 

Hospital de Campanha Campos dos Goytacazes 9.949.671,55 100 

Hospital de Campanha Casimiro de Abreu  
(Barra de São João) 

9.949.671,55 100 

Hospital de Campanha Nova Iguaçu 19.899.343,09 200 

TOTAL 139.295.401,64 1400 
Fonte: Elaboração própria com base no arquivo AN007 Contrato 27_20.pdf. 

Posteriormente, foi assinado um Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 
27/2020 que objetivou à mudança de natureza, objeto e valor (arquivo 
AN009- Termo Aditivo Contrato 27_20.pdf). A cláusula primeira do 
Contrato nº 027/2020 foi alterada para reduzir em 100 o número de leitos, 
passando a ser 1.300 (hum mil e trezentos) leitos, sendo 520 deles de UTI 

                                            
3 Cumpre informar que as análises epidemiológicas apresentadas nas Notas Técnicas dependem dos registros nos respectivos 
sistemas de informação. Para a confirmação do número de casos, testes de RT-PCR que tenham resultado positivo para SARS-
COV-2 e para a mortalidade, o registro de óbitos causados pelo novo Coronavírus. 
4 O processo em que consta o trâmite até a celebração do Contrato de Gestão nº 027/2020 entre a SES e o Instituto de Atenção 
Básica e Avançada à Saúde – IABAS para a prestação de serviços administrativos e assistenciais de natureza operacional nos 
Hospitais de Campanha está disponível no procedimento administrativo SEI-080001/007073/2020. 
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e 780 de enfermaria, para a gestão, operacionalização e execução dos 
serviços regulados de saúde destinados ao combate ao novo Coronavírus 
(Covid-19). O valor foi alterado para R$ 770.575.579,00. 

Ao longo da Auditoria de Levantamento realizada em 2020 (Processo TCE-
RJ nº 212.403-4/2020), a equipe identificou irregularidades que, através da 
atuação conjunta com outros setores do Tribunal, deram origem a 
representações que permitiram atuação tempestiva desta Corte de Contas, 
como nos Processos TCE-RJ nº 102.085-3/2020, nº 102.696-8/2020, nº 
102.035-8/2020, nº 102.806-5/2020 e nº 101.831-3/2020.  

Além das representações, as irregularidades referentes à contratação dos 
Hospitais Campanha foram apuradas no processo TCE-RJ nº 102.837-
4/20. 

Antes do final do exercício de 2020, foi publicado o Decreto nº 47.103/2020 
que determinou a intervenção nos Hospitais de Campanha sob a gestão do 
Instituto de Atenção Básica à Saúde – IABAS. O Decreto estabeleceu que 
a Fundação Saúde seria a responsável pela execução da intervenção e 
deveria requisitar os bens e serviços necessários ao combate à pandemia 
da COVID-19, assim como a conclusão das obras dos referidos hospitais 
de apoio. 

Entre os Hospitais de Campanha previstos pelo Contrato de Gestão nº 
027/2020, apenas as unidades do Maracanã e de São Gonçalo chegaram 
a ser inauguradas, mas fecharam no início do segundo semestre de 20205. 

O Hospital Modular de Nova Iguaçu, agora chamado de Hospital Estadual 
Ricardo Cruz – HERCRUZ, teve sua contratação marcada por verificações 
por este Tribunal (Processos TCE-RJ nº 102.806-5/2020 e nº 101.140-
4/2021) até que fosse inaugurado, em abril de 2021, pouco mais de 1 ano 
depois de anunciado. 

O Hospital está, atualmente, sob a gestão da OS Instituto de 
Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS, cujo Contrato de 
Gestão nº 003/2021 tem o valor total de R$ 44.012.171,85 (quarenta e 
quatro milhões, doze mil, cento e setenta e um reais e oitenta e cinco 
centavos) e vigorará pelo prazo de 06 meses, no período entre 01/04/2021 
e 30/09/2021 (arquivos AN010 Contrato 03_21.pdf, AN011 TR Contrato 
03_21.pdf). 

O HERCRUZ conta com capacidade operacional de 150 leitos, sendo 60 
de unidade de terapia intensiva - UTI adulto e 90 de enfermaria adulto. Ao 
que consta, durante a pandemia, todos os leitos estarão destinados para o 
atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19, servindo como 
hospital de retaguarda com 100% dos leitos regulados pela Central 
Estadual de Regulação (CER) e, futuramente, serão destinados aos 
cuidados de outras patologias como forma de agregar oferta às demandas 
da população da região da Baixada Fluminense. 

4.2.2 Habilitação e Cofinanciamento  

Outro ponto de atenção da equipe de auditoria foi a habilitação dos leitos 
para o atendimento à COVID-19. Como a habilitação dos leitos é de 
caráter excepcional e temporário, a alteração do número de casos e a 
redução por demanda de leitos impacta pela não renovação da habilitação 
e, portanto, na redução da oferta de leitos destinados a este tipo de 
tratamento.   

                                            
5 A pactuação sobre a distribuição dos bens disponíveis para doação resultantes da desmobilização dos hospitais de Campanha do 
ERJ foi formalizada através da Deliberação CIB-RJ nº 6.384 de 15 de abril de 2021, disponível no SEI-080017/001649/2021. 
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Em relação à base legal, a Portaria nº 237, de 18.03.2020, incluiu na tabela 
de habilitações do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde) os códigos 26.12 - UTI II Adulto – COVID e 26.13 - UTI II Pediátrica 
- COVID-19 com previsão para o pagamento de diárias de UTI envolvendo 
todas as ações necessárias à manutenção da vida do paciente com 
diagnóstico de Coronavírus com suporte e tratamentos intensivos.  

Além disso, a Portaria nº 414/GM/MS também de 18.03.2020 dispôs sobre 
a autorização da habilitação de novos leitos de UTI adulto e pediátrico para 
atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19.  

O procedimento de habilitação ou desabilitação de leitos para o 
atendimento dos pacientes com SRAG/COVID pode ocorrer a qualquer 
tempo até que a situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus esteja controlada. 

Outra previsão para a ampliação de leitos é a autorização da habilitação de 
leitos de “Suporte Ventilatório Pulmonar” para atendimento exclusivo dos 
pacientes acometidos pela COVID-19, através da Portaria nº 1.521/2020. 
Assim como os leitos de enfermaria e de tratamento intensivo, a 
habilitação deste tipo de leito é de caráter excepcional e temporário, sendo 
necessária a renovação a cada 30 (trinta) dias e possível apenas enquanto 
perdurar a situação epidemiológica do Coronavírus no Brasil. 

Os leitos de suporte ventilatório possuem estruturas mais simples que as 
UTIs e, via de regra, devem receber pacientes que não estão em estado 
grave da doença, mas que precisam de suporte de oxigênio. 

Diante da queda do número de internações no segundo semestre de 2020, 
o Ministério da Saúde reduziu os aportes necessários à manutenção dos 
leitos e estes foram desativados. 

A redução do número de leitos de terapia intensiva destinados ao 
tratamento à COVID pode ser observada entre os meses de julho e 
novembro de 2020, quando passou de 755 a 137 leitos credenciados pelo 
SUS6.  

Diante do contexto da diminuição do isolamento social e do surgimento de 
novas cepas no país ao final de 2020, com persistência do alto número de 
casos e de solicitações por internações, diversas ações foram realizadas 
pela SES e pelos municípios visando a expansão de leitos. Devido a essas 
ações, que serão detalhadas a seguir, e à solicitação de novas habilitações 
junto ao Ministério da Saúde, o número de leitos de terapia intensiva 
destinados ao tratamento à COVID credenciados pelo SUS aumentou a 
partir de dezembro de 2020, com 659 leitos, chegando a 1.676 leitos em 
junho de 20216. 

Assim, a partir de dezembro de 2020, foi observada uma expansão na 
oferta de leitos COVID na rede própria da SES, conforme figura a seguir. 

Gráfico 6 – Expansão de leitos COVID – Rede própria SES 

                                            
6 Tabnet/DATASUS. Acessado em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/leiutiRJ.def 

Voto - TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354)         SEI SEI-080010/001860/2021 / pg. 9



Processo nº 206.511-5/21 

Rubrica                Fls.  

 

 
1044 

 
 

 
Fonte: Expansão de leitos COVID/SRAG. Panorama COVID. Superintendência de Regulação. SES/RJ – 
Apresentação realizada na reunião do Comitê Estadual de Saúde do Conselho Nacional de Justiça em março de 
2021 (arquivo AN012 Apresentação Comitê da Saúde - RJ - Março 2021.pdf). 

Ainda nesse sentido de busca de ampliação de leitos, em fevereiro de 
2021, a SES realizou o primeiro chamamento público do ano com vistas ao 
credenciamento de leitos de UTI Adulto tipo II e leitos de enfermaria clínica 
para atendimento aos pacientes diagnosticados com COVID-19.  

Entretanto o Chamamento Público nº 001/20217 restou “deserto”, como se 
verifica em publicação do DOERJ de 12 de fevereiro de 2021. Há que se 
considerar que, com a alta do número de casos, a oferta de leitos diminuiu 
tanto em unidades públicas como em unidades privadas. Outrossim, essas 
unidades poderiam, eventualmente, atender ao credenciamento do 
Chamamento se as circunstâncias sanitárias fossem outras. 

Em 19 de março de 2021, a Portaria SES/SUBGAIS nº 092/2021, instituiu 
nova comissão de credenciamento para análise da documentação de 
habilitação do Chamamento Público nº 004/20218. O novo edital previu a 
contratação de 100 leitos de UTI e 200 leitos de enfermaria clínica além de 
ter ajustado os preços dos serviços que, inicialmente, estavam balizados 
pelos valores estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, por meio 
da Tabela SUS. 

No Chamamento Público nº 004/2021 houve a habilitação para 
credenciamento de 08 (oito) unidades. 

Empresa N.º leitos  
UTI Adulto 

N.º leitos 
enfermaria clínica 

1. Hospital Viver Mais (Volta Redonda) 10 4 

2. Hospital American Cor (Rio de Janeiro) 35 15 

3. Hospital e Maternidade São Francisco – Neotin 
(Niterói) 

4 - 

4. Santa Casa de Caridade de Cantagalo 
(Cantagalo) 

10 5 

5. Hospital Badim – J. Badim (Rio de Janeiro) 25 - 

6. Hospital São José do Avaí (Itaperuna) 10 - 

7. Hospital Niterói D’OR (Niterói) 10 - 

8. Hospital das Clínicas de Teresópolis 
Constantino Otaviano – Fundação Educacional 
Serra dos órgãos – FESO (Teresópolis) 

09 - 

 104 24 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis em  
https://www.saude.rj.gov.br/licitacoes/chamamento-publico/2021/03/chamamento-publico-n-0042021, acesso em 
22.07.2021. 

                                            
7 Processo SEI- 410001/000052/2020, disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-
qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTtYkpTOQj1CC_N1Nug1eN7XqLNr6Lk2xB0zDvyl7A0yuYTfqMA148-
UAv15jkdeyDEIf_N40_Fymnx1ST9ZkNPF7Mqdjp1W. 
8 Segundo consta no https://www.saude.rj.gov.br/licitacoes/chamamento-publico/2021/03/chamamento-publico-n-0042021. 
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Outra ação realizada considerando a necessidade de ampliação de leitos 
de UTI no estado do Rio de Janeiro e o custeio para viabilidade dessa 
expansão, foi a pactuação, em dezembro de 2020, da proposta de custeio 
estadual para abertura de novos leitos de UTI nos municípios fluminenses, 
por 12 meses do ano de 2021, através da Deliberação CIB-RJ nº 
6.312/20209. 

A proposta do cofinanciamento estadual foi pactuada em CIB, com o 
objetivo de fortalecer a oferta de leitos disponíveis junto aos gestores 
municipais. A partir dela, a ampliação da oferta de leitos ocorreria mediante 
a participação financeira compartilhada entre os entes estadual e municipal 
e estes leitos seriam regulados pela Central Estadual de Regulação. 

Entretanto, somente em março de 2021 que o repasse referente a 
pactuação do financiamento estadual em complementação aos recursos 
federais de custeio para os leitos COVID-19 ocorreu. 

(...) 

Em relação ao cofinanciamento, observou-se que não houve regularidade 
no repasse do recurso para custeio dos leitos (Quadro 3: Repasses 
Estaduais para financiamento de leitos COVID). Somente em março, foram 
efetuados os repasses referentes às competências janeiro e fevereiro, e o 
repasse da competência abril ocorreu somente em maio. 

O Cosems RJ informou que, diante dessa realidade, enviou ofícios ao 
Secretário Estadual de Saúde solicitando a regularidade dos repasses bem 
como a previsão anual dos pagamentos dos cofinanciamentos10 estaduais, 
conforme trecho (arquivo AN018 Resposta do COSEMS_questionário.pdf): 

Efetivamente ainda não recebemos o calendário de pagamentos dos 
cofinanciamentos estaduais, assim como ainda temos bastante dificuldade 
no diálogo e superação das dificuldades apontadas.  

Além de acompanhar os repasses previstos no cofinanciamento dos leitos 
para a COVID-19, o Cosems RJ tem atuado junto aos secretários 
municipais de saúde da seguinte forma:  

Monitoramento e pactuação mensal na CIB, da planilha de leitos UTI, 
enfermaria e suporte ventilatório do Plano de Contingência Estadual, 
verificando a pertinência das solicitações de leitos, considerando as 
discussões e demandas regionais, os dados epidemiológicos e a 
capacidade instalada das unidades de saúde municipais, estaduais e 
federais.  

Apontamento permanente junto à SES acerca do déficit de leitos no estado 
para atendimento a Covid-19, com especial atenção para a Região 
Metropolitana I, apoiando a abertura do Hospital Modular de Nova Iguaçu, 
assim como pauta permanente junto à SES quanto a necessidade de leitos 
de UTI Covid na Região da Baixada Litorânea, região esta que não possui 
referência regional para atendimento de alta complexidade para Covid, 
levando a necessária transferência dos pacientes para as demais regiões 
do estado através de Central de Regulação da SES, com prejuízo da 
qualidade da assistência prestada aos mesmos.  

A ausência de regularidade no repasse dos recursos do cofinanciamento 
estadual pode acarretar em graves prejuízos para os gestores municipais 

                                            
9 Disponível em http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/686-2020/dezembro/6982-deliberacao-cib-rj-n-6-312-de-10-de-dezembro-
de-2020.html  ou no SEI-0800001/025125/2020. 
10 Os cofinanciamentos atendem a situações específicas. Embora, neste relatório esteja sendo tratado o destinado ao custeio de 
Atenção Especializada (incluindo-se os leitos de UTI para COVID-19), outras áreas que possuem confinanciamento estadual são a 
Urgência e Emergência, Assistência especializada em oncologia, Rede Cegonha e outros. 

Voto - TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354)         SEI SEI-080010/001860/2021 / pg. 11



Processo nº 206.511-5/21 

Rubrica                Fls.  

 

 
1044 

 
 

para manter os leitos para tratamento de Covid em funcionamento. Diante 
desse fato, será sugerido que o atual Secretário Estadual de Saúde tome 
medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais 
destinados ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-
19) e leitos de suporte ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na 
Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020. 

4.2.3 Regulação de leitos para tratamento da COVID-19 

Em 27.04.2020, a Deliberação da CIB-RJ nº 6.15911, estabeleceu que os 
leitos de internação do SUS do estado do Rio de Janeiro, em razão da 
situação de emergência de saúde pública pelo novo Coronavírus, seriam 
regulados pela Central Estadual de Regulação (CER) no Sistema Estadual 
de Regulação (SER).  

A Deliberação se pautou pela necessidade de organizar uma fila única de 
acesso aos leitos para tratamento da COVID-19 e se destinou tanto a 
enfermarias como a UTIs, visando a gestão única da oferta de leitos pelas 
unidades de saúde pública do Estado pela CER. Além disso, a SES 
defendia que a gestão pela Central de Regulação garantiria a 
universalidade do acesso aos leitos disponíveis, integralidade na atenção e 
equidade na disponibilização dos recursos. 

Neste sentido, foram incluídos no escopo desta Deliberação a regulação 
todos os leitos então existentes e que estivessem aptos a receber 
pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, bem como aqueles que 
ainda seriam habilitados, contratados com o fim específico deste tipo de 
atendimento. A abrangência da regulação pela CER seria referente aos 
leitos das redes municipal, estadual e federal. 

Entretanto, na prática a transparência sobre a localização de leitos 
disponíveis para o atendimento dos pacientes com COVID-19 não esteve 
disponível através da Central Estadual de Regulação no ano de 2020. 

A regulação de leitos unificada pela CER como contrapartida no processo 
de repasse financeiro estadual para o custeio de leitos (cofinanciamento) 
foi a alternativa encontrada pela SES para que essa oferta fosse, de fato, 
organizada pela Secretaria. Em janeiro de 2021, a Resolução SES nº 
2.210/2021 foi publicada visando regularizar a regulação dos leitos de 
COVID-19 ofertados no ERJ. A Portaria foi reiterada em pactuação na CIB 
e formalizada através da Deliberação CIB-RJ n.º 6.327, de 21 de fevereiro 
de 2021.  

A esse respeito, o COSEMS informou ainda que existem duas frentes para 
atualização da oferta de leitos para o atendimento dos pacientes 
acometidos pela COVID-19 (arquivo AN018 Resposta do 
COSEMS_questionário.pdf): 

a. Uma delas, feita através da consolidação das informações coletadas pela 
SES conjuntamente com o COSEMS, todas às quintas-feiras, da oferta dos 
leitos que estão sob a regulação da SES; 

b. A outra, dos leitos de outras unidades de saúde que não estão no Plano 
de Contingência Estadual (e, portanto, não estão reguladas pela SES). 

Em ambas as situações, as informações depois de consolidadas são 
encaminhadas para o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde). 

                                            
11 Disponível em http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/678-2020/abril/6856-deliberacao-cib-rj-n-6-159-de-27-de-abril-de-
2020.html  
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Tendo em vista o elevado número de solicitações de transferências de 
pacientes inseridos no SER, equipes de diferentes setores da SES/RJ, 
inclusive da Superintendência de Regulação, realizaram em março de 
2021 visitas a vários hospitais municipais com o objetivo de avaliar a 
regulação e a ocupação de leitos destinados ao tratamento da COVID-19. 
As equipes constataram que mais de 40 leitos de UTI COVID-19 estavam 
sendo ocultados da CER12, além de ocultação também de leitos de clínica 
médica.  

Em resposta a solicitações realizadas durante a Auditoria realizada no 
presente ano na Superintendência Estadual de Regulação (Processo TCE-
RJ n° 100.518-8/2021), foram entregues relatórios de 4 hospitais: Hospitais 
Municipais Evandro Freire e Ronaldo Gazolla – Rio de Janeiro, Hospital 
Geral de Nova Iguaçu e Hospital Universitário de Vassouras, nos 3 
primeiros foram encontradas inconsistências na ocupação de leitos de 
clínica médica e UTI destinados ao tratamento de pacientes com COVID-
19.  

Dentre as inconsistências verificadas durante as visitas, destacam-se: 
divergências no censo hospitalar, pacientes não elegíveis internados nos 
leitos de COVID-19, leitos reservados em nome de um paciente no sistema 
de regulação diferente do paciente que estava internado, solicitação de 
internação para a central de regulação de pacientes já internados e leitos 
vagos não disponibilizados para a regulação.  

A visita ao Hospital Municipal Evandro Freire identificou que dos 28 leitos 
de UTI, 18 estavam ocupados por pacientes não elegíveis para COVID-19 
e 4 estavam sem informação de como deram entrada na unidade. Além 
disso, dos 24 leitos de clínica médica, 4 não eram elegíveis para leitos de 
COVID-19 e 12 também estavam sem informação (arquivo AN019 
Relatório dos Leitos Hospitalares do Hospital Municipal Evandro 
Freire.pdf).  

No Hospital Municipal Ronaldo Gazolla foram identificados no dia da visita 
que dos 55 leitos de clínica médica vagos, apenas 34 foram 
disponibilizados para a regulação e informações divergentes no senso 
hospitalar que podem ocultar mais leitos vagos (arquivo AN020 Relatório 
dos Leitos Hospitalares do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.pdf).  

No Hospital Geral de Nova Iguaçu foram identificados que dos 32 
pacientes que constavam do censo, 26 estavam efetivamente internados, 
dos quais 20 estava com solicitação de transferência no SER; dos 14 
pacientes de UTI, 12 estavam internados e 8 estavam com solicitação de 
transferência para UTI COVID-19 no SER. Ou seja, o hospital solicitava 
transferência de pacientes já internados, aumentando o número de 
pacientes em fila de espera para COVID-19 no sistema de regulação, além 
de atrapalhar a regulação de pacientes que realmente necessitam dos 
leitos (arquivo AN021 Relatório dos Leitos Hospitalares do Hospital Geral 
de Nova Iguaçu.pdf).  

A visita ao Hospital Universitário de Vassouras não constatou 
irregularidades na regulação dos leitos destinados ao tratamento da 
COVID-19. 

Os relatórios foram encaminhados à Coordenação do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias da Saúde do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ).  

                                            
12 Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/03/21/apos-fiscalizacao-rj-descobre-mais-de-40-leitos-de-uti-ocultos-
do-sus 
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Diante de tais constatações, será sugerido aos atuais Secretários 
Municipais de Saúde para que utilizem os leitos destinados ao tratamento 
da COVID-19 de forma adequada com a finalidade de evitar que tais 
recursos sejam utilizados para outras demandas, prejudicando o 
tratamento dos pacientes que deles necessitem; e que disponibilizem 
todos os leitos destinados a pacientes em tratamento de COVID-19 para a 
Central Estadual de Regulação através do Sistema Estadual de Regulação 
imediatamente após serem desocupados, a fim de garantir a 
universalidade do acesso aos leitos disponíveis, integralidade na atenção e 
equidade na disponibilização dos recursos, conforme estabelecido na 
Deliberação da CIB-RJ nº 6.159/2020.  

4.3 Medicamentos para intubação orotraqueal 

Em 2021, foi observado que houve um aumento do número de casos de 
COVID-19 acompanhado do agravamento dos pacientes atendidos pelos 
serviços de saúde e, consequentemente, aumento da demanda por leitos 
de internação em enfermarias e em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

A hipótese mais discutida é de que com o “rejuvenescimento” da 
pandemia, os pacientes mais jovens têm maiores condições de resistir aos 
efeitos do vírus por mais tempo, o que amplia o tempo médio de 
permanência nos leitos de unidade intensiva e também a demandas por 
recursos hospitalares. 

Nos primeiros meses do ano, os recursos hospitalares – insumos, 
equipamentos e profissionais de saúde – encontraram-se em níveis 
críticos, tornando o risco de desassistência iminente. Ressalta-se que a 
desassistência pode ocorrer mesmo na hospitalização quando o paciente 
deixa de ter acesso a algum recurso necessário ao seu cuidado.  

Dentre os recursos cuja oferta se tornou crítica destacam-se os 
medicamentos sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares - 
BNM, utilizados nas UTIs para a realização dos procedimentos de 
intubação orotraqueal – IOT e, também, na manutenção dos pacientes em 
ventilação mecânica para suporte ventilatório. Os medicamentos que 
possuem essas características foram chamados de “kit intubação” sempre 
que a ausência destes era noticiada. 

Outro ponto a se considerar em relação à demanda por estes 
medicamentos é que, além de serem usados para pacientes graves em 
tratamento da COVID, são demandados também em unidades de saúde 
com perfil de atendimento a urgências e emergências13 que realizam 
procedimentos de IOT para outros fins. 

Em março, a SES conjuntamente com o COSEMS emitiu a Nota Técnica 
01/202114 aos municípios alertando-os sobre o possível desabastecimento 
desses medicamentos e questionando sobre os estoques existentes. 

Em relação ao, popularmente, denominado “kit intubação”, a SES 
esclareceu (arquivo AN022 TSID1_Resposta da SAFIE.pdf) que: 

Como dito, o chamado Kit intubação não é na verdade um rol 
exemplificativo de medicamentos que podem vir a ser utilizados no processo 
de indução e/ou manutenção da intubação oro-traqueal. A palavra "kit" pode 
levar a uma compreensão erronia, pois pode levar a conclusão equivocada 
que para cada processo de intubação é necessário um "kit", isso não é 

                                            
13 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais de pequeno porte (HPP), Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), entre outros. 
14 Nota Técnica Conjunta 01/2021 – SAFIE/SGAIS/SES-RJ/COSEMS, disponível em http://www.cosemsrj.org.br/wp-
content/uploads/2021/03/SEI_ERJ-15106827-Nota-T%C3%A9cnica.pdf  
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verdade. O que se consagrou como Kit intubação é uma lista de insumo 
intercambiáveis, onde um item, em vários casos, um item pode 
perfeitamente ser substituído por outro também do kit. 

Fazemos essas considerações para aduzir que o desabastecimento de um 
item ou até mais de um item do kit não leva a conclusão de que a unidade 
está inviabilizada de realizar o procedimento de intubação. Com isso, é 
preciso muita cautela ao analisar o nível de abastecimento das unidades.  

Nesse sentido, analisando-se os dados enviados pelas unidades de saúde, 
de fato para muitas há indicativo de que há uma justificada preocupação 
com os níveis de abastecimento. Entretanto, é preciso ressalvar 
que estoques baixos ou mesmo zerados, informados pelas unidades, 
para alguns itens, serem de fato uma sinalização de possíveis 
desabastecimento, não é de imediato possível afirmar que aquela unidade 
não tenha outros meios para realizar o procedimento de ventilação em 
comento. 

Informa ainda que, embora a Secretaria tenha emitido com o COSEMS a 
Nota Técnica Conjunta nº 01/2021, o fornecimento desses medicamentos 
pela SES se dá em “caráter excepcional e subsidiário”, não se podendo 
afastar a responsabilidade dos gestores municipais sobre o suprimento de 
sua demanda. 

A SES sinalizou em sua resposta, que o Ministério da Saúde iniciou 
estratégias para apoio às unidades de saúde, ainda que de forma 
inconstante. Das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde foram 
citadas: 

a) requisição administrativa; 

b) aquisição internacional via Organização Pan-Americana da Saúde - 
OPAS;  

c) aquisição nacional por pregão, via Sistema de Registro de Preços - SRP. 

Registre-se também que o Ministério da Saúde, através de processo de 
registro de preços ao nível nacional, com a coparticipação dos Estados e 
suas capitais, celebrou Atas de registro de preços com alguns fornecedores 
nacionais. Por tais instrumentos (Atas Nacionais n° 97, 98, 99, 100, 101) 
esta SES já contratualizou recentemente todo saldo dos quantitativos dos 
medicamentos do chamado kit intubação que eram possíveis ao Estado do 
Rio de Janeiro.  

(...) 

Noutro aspecto, pode-se citar a Deliberação CIB-RJ nº 6.371 de 15 de abril 
de 202115, que pactuou o financiamento extraordinário dos medicamentos 
integrantes do kit intubação e critérios para sua distribuição e 
monitoramento no âmbito do ERJ. Desta forma, restou ajustado que cabe 
à SES arcar com as despesas da aquisição de medicamentos para 
intubação orotraqueal. 

Assim, conforme informado pela atual Superintendente de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos da SES Sra. Samira Santos El-Adji 
(arquivo AN013 Respostas ao TSID 3.pdf), todas as unidades que estejam 
tratando pacientes acometidos pela COVID-19, com auxílio de ventilação 
mecânica, devem informar os estoques e a demanda de medicamentos 
para IOT, semanalmente, através de formulário eletrônico disponibilizado 
pela SES-RJ aos estabelecimentos de saúde e municípios, conforme 

                                            
15 Disponível em http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/732-2021/abril/7068-deliberacao-cib-rj-n-6-371-de-15-de-abril-de-
2021.html 
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consta no Ofício Circular COSEMS/RJ nº 40/2021, de 24 de maio de 
202116. 

Tendo em vista a imprevisibilidade das ações do governo federal neste 
sentido, a Superintendente de Assistência farmacêutica à época, Sra. 
Carolina Lazzarotto Silva, informou que formalizou processos próprios para 
aquisição dos medicamentos citados através de registros de preços 
(arquivos AN022 TSID1_Resposta da SAFIE.pdf, AN023 Resposta 
GABSEC 434.pdf). 

(...) 

Considerando que os processos para aquisição de medicamentos para 
IOT ainda não tinham sido concluídos, a equipe questionou à SES através 
do TSID 03/2021 sobre as estratégias utilizadas para garantir que não 
houvesse desabastecimento destes insumos nas unidades de saúde. 

Em resposta, a atual Superintendente de Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos da SES, Sra. Samira Santos El-Adji, reiterou que a 
aquisição de medicamentos para IOT ocorre de forma suplementar frente 
às dificuldades de aquisição enfrentadas pelos gestores locais (arquivo 
AN013 Respostas ao TSID 3.pdf). 

É importante mencionar que, por se tratar de medicamentos precipuamente 
utilizados em ambiente hospitalar, de média e alta complexidade, dado o 
modelo de gestão hospitalar atualmente em voga na SES/RJ, esta 
Secretaria de Estado não adquire, ordinariamente, os medicamentos que 
compõe o “kit intubação”. Portanto, o gerenciamento desses medicamentos 
e sua aquisição, em circunstâncias normais, é realizada exclusivamente 
pelos próprios hospitais, não tendo a SES ingerência e/ou responsabilidade 
sobre o planejamento de compras e de estoque, não havendo histórico 
consolidado de negociação com fornecedores nem estoques estratégicos à 
disposição para atendimento geral, uma vez que as instituições já são 
remuneradas para garantia de oferta de todos os medicamentos 
necessários aos pacientes internados. 

A Superintendente concluiu informando o encaminhamento dado visando 
alternativas para o suprimento de suas demandas para evitar, “quando 
possível”, o desabastecimento. 

(...) 

As manifestações apresentadas pela Superintendência de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, tanto pela Sra. Carolina Lazzarotto 
Silva, no mês de abril, como da Sra. Samira Santos El-Adji, no mês de 
julho de 2021, foram complementadas por planilhas  com o levantamento 
dos estoques das unidades atendidas e podem ser consultadas nos 
anexos deste Relatório através dos arquivos AN024 TSID 01_Controle 
questionário Kit COVID.pdf; AN025 TSID 01_Controle Kit Covid.pdf, AN026 
TSID 3_Controle Kit COVID.pdf). 

Ainda que a SES possua caráter suplementar para as aquisições de 
medicamentos para IOT destinados aos pacientes de COVID-19 que 
necessitem de ventilação mecânica e que a mesma tenha manifestado 
estratégias com vistas ao suprimento das demandas que se fizerem 
necessárias, esta equipe recomenda que sejam mantidos os 
procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que 
a situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja 
minimizada ou superada.  

                                            
16 Disponível em http://www.cosemsrj.org.br/oficio-circular-cosems-rj-n-040-2021/  
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4.4 Imunização contra a COVID-19 

Para mitigar os efeitos da pandemia de Coronavírus, pesquisadores e 
indústria farmacêutica empreenderam esforços para a descoberta e 
produção de imunizantes que fossem capazes de minimizar os efeitos da 
doença de forma segura e eficaz.  

Desta forma, à medida que as vacinas (imunizantes) tiveram seus estudos 
concluídos, começaram ser produzidas em escala e comercializadas, e os 
governos locais iniciaram suas estratégias de vacinação. 

No Brasil, o planejamento da vacinação nacional é orientado com fulcro na 
Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência 
terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde e Lei nº 6.360/1976 e normas sanitárias 
brasileiras, conforme RDCs nºs 55/2010, 348/2020 e 415/2020 que atribui à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a avaliação de registros 
e licenciamento das vacinas17. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde publicou a 1ª edição do Plano 
Nacional de Imunização18 no dia 16 de dezembro de 2020. Elaborado 
através do Programa Nacional de Imunizações, o Plano Nacional objetivou 
instrumentalizar as instâncias gestoras acerca da operacionalização da 
vacinação contra a COVID-19.  

Desta forma, o Plano Nacional se caracteriza como diretriz a ser seguida e 
as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem dispor dos 
próprios planos como orientadores de suas estratégias locais tendo em 
vista sua população-alvo. 

Diante do cenário de produção de imunizantes contra a COVID-19 e o 
início de sua distribuição, a SES divulgou em 30/12/2021 um Plano de 
Contingência para Vacinação contra COVID-19 no ERJ (arquivo AN027 
Plano de contingência para vacinação contra Covid-19 SES.pdf). Esse foi o 
primeiro plano divulgado pela Secretaria e tinha como objetivo geral 
organizar as ações e estratégias do governo do ERJ para a vacinação 
contra a COVID-19, em todas as suas fases: pré-campanha, fase de 
campanha e pós-campanha. 

Segundo o plano, além de dispor sobre a organização logística de 
distribuição, armazenamento e aplicação das vacinas, tinha-se como 
objetivo disseminar informações de modo a promover a adesão à 
campanha de vacinação. 

Segundo consta, a elaboração desse primeiro plano foi feita com base nos 
seguintes aspectos: 

1) a situação epidemiológica da doença no estado;  

2) as vacinas disponíveis no mercado nacional e internacional desde que 
homologadas pela Anvisa; 

3) planejamento das estratégias de vacinação;  

4) operacionalização das ações;  

5) farmacovigilância e monitoramento de eventos adversos;  

6) monitoramento dos sistemas de informações;  

                                            
17 Plano de Contingência para Vacinação contra COVID-19. Gerência de Imunizações. Gerência de Doenças Imunopreveníveis. 30 
de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, Brasil. 
18 Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19. 1ª edição. Brasília/DF, 16.12.2020. 
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7) supervisão e avaliação das ações; e 

8) divulgação pela assessoria de comunicação. 

4.4.1 Planejamento e operacionalização da vacinação 

a) Estruturação da Rede  

A Rede de Frio é uma estrutura cuja finalidade é assegurar o bom 
funcionamento da cadeia de frio, isto é o processo logístico aplicado à 
conservação adequada dos imunobiológicos, garantindo a preservação de 
suas características originais. 

A Rede de Frio Nacional está organizada nas três esferas de gestão, de 
modo a viabilizar uma logística adequada aos imunobiológicos distribuídos 
e garantir a vacinação em todo o território nacional. 

(...) 

Em 02 de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 
3.24819, que instituiu um incentivo financeiro, em caráter excepcional e 
temporário, para que os estados e o Distrito Federal estruturassem as 
unidades de Rede de Frio de acordo com o Programa Nacional de 
Imunizações e para a Vigilância Epidemiológica, para o enfrentamento do 
novo Coronavírus. 

No ERJ, a Deliberação CIB-RJ nº 6.298/202020, pactuou a relação de 
municípios contemplados com recursos para a estruturação de unidades 
de Rede de Frio e de vigilância sentinela de síndrome gripal, no cenário de 
enfrentamento à pandemia de COVID-19. 

Neste sentido, os municípios beneficiados se adequaram aos critérios de 
inclusão estabelecidos na pactuação. A SES fez a aquisição dos 
equipamentos e os repassou aos municípios. Dentre os recursos 
fornecidos estavam:  

• Câmara refrigerada com capacidade de 200 litros, capaz de armazenar 
até 9.000 doses de imunobiológicos; 

• Kit composto por uma câmara refrigerada com capacidade de 400 litros 
e um computador. 

Os municípios beneficiados foram: 

Angra dos Reis Itaperuna Petrópolis 

Araruama Japeri Queimados 

Barra do Piraí Macaé Resende 

Barra Mansa Magé Rio das Ostras 

Belford Roxo Maricá Rio de Janeiro 

Cabo Frio Mesquita São Gonçalo 

Campos dos Goytacazes Nilópolis São João de Meriti 

Duque de Caxias Niterói São Pedro da Aldeia 

Itaboraí Nova Friburgo Teresópolis 

Itaguaí Nova Iguaçu Volta Redonda 
Fonte: Deliberação CIB-RJ nº 6.298 de 10 de dezembro de 2020. 

                                            
19 Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.248-de-2-de-dezembro-de-2020-292425698  
20 Disponível em https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzcyMDY%2C  
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Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs) 
beneficiados pela Deliberação são os instalados nos municípios de 
Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. 

b) Vacinas, logística de distribuição e grupos prioritários 

Em 17 de janeiro de 2021, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) autorizou, com ressalvas, o uso emergencial das vacinas de 
Oxford/AstraZeneca e da Coronavac. Com a decisão, as vacinas puderam 
ser aplicadas na população brasileira. Naquele momento, definiram-se 
como grupos prioritários os trabalhadores da saúde, pessoas acima de 60 
anos ou com deficiência e população indígena aldeada para o Programa 
de Imunização Nacional para a COVID-19.  

A Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 teve início no dia 
18 de janeiro de 202121.  

(...) 

As vacinas utilizadas pela Campanha Nacional têm seu uso autorizado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e suas 
autorizações seguiram a seguinte cronologia: 

 
Fonte: Elaboração própria com base no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 8ª 

edição. Brasília/DF. Acessado em 09.07.2021. 

A autorização para “uso emergencial”22 é feita a partir de um pedido antes 
do registro definitivo e tem caráter temporário. Este tipo de autorização 
visa atender a uma demanda específica, considerada urgente. 

Para iniciar a estratégia de imunização, além do pedido de uso 
emergencial, o Ministério da Saúde definiu grupos prioritários (Quadro 5) 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
(PNO). 

O critério utilizado para a escolha dos grupos prioritários a serem 
vacinados foi o de maior risco para agravamento e óbito pela doença, e os 
trabalhadores dos serviços essenciais, especialmente os profissionais de 
saúde. Ademais, os grupos elencados foram fundamentados em dados 
epidemiológicos, evidências científicas e nas discussões com especialistas 
no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças 
Transmissíveis, pautadas também nas recomendações do SAGE - Grupo 
Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, 
Strategic Advisor Group of Experts on Immunization), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

                                            
21 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/18/vacinacao-contra-covid-19-comeca-hoje-no-fim-do-dia-diz-pazuello 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/18/em-cerimonia-no-cristo-redentor-rj-inicia-vacinacao-contra-covid-19  
22 RDC Nº 444, de 10 de dezembro de 2020. Ministério da Saúde. ANVISA. 
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Considerando o grande volume populacional dos grupos prioritários, 
inicialmente optou-se por realizar uma estratégia para vacinação desses 
grupos de maneira escalonada. 

(...) 

Segundo o Sr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental da SES (arquivo AN007 Of SES GABSEC SEI 
nº 408_2021.pdf), a distribuição aos municípios ocorre de forma 
proporcional e igualitária, tendo como base as estimativas populacionais 
realizadas pelo Ministério da Saúde para cada grupo prioritário elencado 
do Plano Nacional de Operacionalização da Campanha contra COVID-19 
(PNO). 

O Superintendente informa que, tendo em vista a necessidade de definição 
do contingente populacional para previsão de doses a serem liberadas às 
pessoas contempladas em cada grupo no estado do Rio de Janeiro, a SES 
inseriu em seu Plano de Contingência para vacinação contra COVID-19 a 
estimativa populacional para cada grupo prioritário no estado do Rio de 
Janeiro (Quadro 6). 

Por fim, o Sr. Mário Sérgio reforçou que a distribuição de doses aos 
municípios segue ainda as recomendações da Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (CGPNI/MS), 
quanto ao público-alvo elencado, contidas nos Informes Técnicos de 
Campanha. 

(...) 

c) Acompanhamento de Eventos Adversos 

Para acompanhamento dos eventos adversos pós vacinais, foi criado no 
Estado através da Resolução SES nº 2.203, de 05 de janeiro de 202123, o 
Grupo Técnico de investigação de eventos adversos pós vacinais das 
vacinas COVID-19. 

As atribuições do Grupo consistem em: 

I - promover a articulação necessária à notificação, investigação, 
acompanhamento e elucidação de eventos adversos pós-vacinais graves 
e/ou inusitados e os de interesse especial; 

II - assessorar os municípios na investigação dos casos quando 
necessário, orientando condutas no âmbito de sua competência, apoiando-
os tecnicamente na análise de dados; 

III - analisar, classificar segundo a causalidade e encerrar os casos, 
validando os dados do Estado; 

IV - retroalimentar o nível municipal com informações atualizadas sobre 
o(s) EAPV notificado(s). 

Segundo o Sr. Mário Sérgio Riberio, Superintendente de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental da SES (arquivo AN007 Of SES GABSEC SEI 
nº 408_2021.pdf), no que concerne à vigilância de eventos adversos pós-
vacinação, “esta é realizada por equipe da Gerência de 
Imunização/Coordenação de Vigilância Epidemiológica, vinculada a esta 
Superintendência”.  

                                            
23 Disponível em https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/resolucao-ses-n-2203/ 
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Informa que, no âmbito da SES, ocorrem semanalmente reuniões de 
discussões de casos pelos integrantes do Comitê de Vigilância de Eventos 
Adversos Pós-Vacinação. 

Explica que as notificações são inseridas pelos profissionais das 
secretarias municipais de saúde na plataforma E-SUS Notifica, 
disponibilizada pelo DATASUS/Ministério da Saúde.  

(...) 

O Superintendente informou (arquivo AN007 Of SES GABSEC SEI nº 
408_2021.pdf) ainda que: 

(...) os contatos com os municípios para solicitação de informações e 
investigação dos casos são realizados por telefone e troca de e-mails. 
Semanalmente estão sendo realizadas reuniões on-line com as gerências 
municipais e com representantes dos núcleos de vigilância da saúde 
regionais. 

(...) 

4.4.2 Problemas relacionados à vacinação 

a) Registro nos Sistemas de Informações 

A pedido da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, da Secretaria de 
Governo da Presidência da República, o Exmo. Presidente desta Corte de 
Contas expediu o Ofício Circular nº 169/21 - PRS/GAP, de 24 de março de 
2021, aos Prefeitos e Controladores-Gerais dos municípios jurisdicionados, 
visando reforçar a necessidade de que os Municípios registrem os dados 
sobre a aplicação das vacinas contra o novo Coronavírus (Covid-19) nos 
sistemas oficiais de informação, para acompanhamento da execução do 
Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 
consoante o disposto no art. 15 da Lei nº 14.124/21, de 10 de março de 
2021 (arquivo AN030 OFICIO CIRCULAR 169 2021.pdf). O Ofício traz: 

Nesse sentido, com o objetivo de evitar divergências nos dados informados 
pelos Municípios e aqueles computados no sistema de informação daquele 
Ministério, ressalto a necessidade de reportarem a totalização das 
demandas de forma célere nos seguintes sistemas: E-SUS Notifica (casos 
de Síndrome Respiratória leve ou moderada, internações hospitalares); 
SIVEP Gripe (notificação de casos graves); SIM (óbitos); SI-PNI (doses 
aplicadas e Eventos Adversos Pós Vacinação) E-SUS AB.  

Dessa forma, solicito as providências necessárias à prestação das 
informações por essa Municipalidade, de forma tempestiva, bem como a 
atuação diligente do seu Controle Interno, com vistas à verificação do 
cumprimento das obrigações. Destaco que o correto preenchimento das 
informações poderá ser objeto de fiscalização por este Tribunal. 

Por meio de dados adquiridos junto à SES (arquivo AN032 Percentual 
aplicação vacinas 19_04 dados ses.zip.tcerj), a equipe de auditoria 
detectou que, em 19.04.21, apenas 54% das doses recebidas pelos 
municípios do Estado do Rio de Janeiro estavam registradas como 
aplicadas. Mais da metade dos municípios do Estado (53%) tinham menos 
de 50% de doses aplicadas em relação ao total de vacinas recebidas, 
sendo que 38% situavam abaixo dos 25% de doses aplicadas, conforme 
gráfico a seguir. 
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Uma vez que a possibilidade de os municípios estarem estocando as 
vacinas eram remotas, depreendeu-se que o baixo percentual de aplicação 
de vacina advinha de problemas de registros dessas aplicações. 

(...) 

Tendo em vista o grave problema de registro das doses aplicadas nos 
municípios do ERJ, a equipe de auditoria começou a fazer o 
acompanhamento periódico por meio dos dados abertos disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde24. A seguir serão apresentados os dados do 
referido acompanhamento. 

Cabe destacar inicialmente, que a equipe de auditoria fez uma 
apresentação, no dia 13 de maio de 2021, na Assembleia Mensal do 
COSEMS-RJ25, visando sensibilizar os Secretários Municipais de Saúde 
sobre os aspectos tratados na presente auditoria, principalmente 
reforçando a necessidade de que os municípios registrem os dados sobre 
a aplicação das vacinas contra o novo Coronavírus (Covid19) nos sistemas 
oficiais de informação26 (arquivo AN031 Apresentação TCE COSEMS.pdf).  

Na ocasião, as auditoras apresentaram um panorama atual da situação da 
relação entre as doses distribuídas e doses aplicadas no estado e nos 
municípios, bem como ressaltaram a importância do registro tempestivo e 
fidedigno dos dados para o planejamento e definição de estratégias, para 
subsidiar análises e estudos, para a atuação dos Controles Interno, 
Externo e Social e para a transparência das ações27. 

No Gráfico a seguir, é possível visualizar uma melhora no estado nos 
registros dos dados sobre a aplicação das vacinas contra o novo 
Coronavírus (Covid19) nos sistemas oficiais de informação, principalmente 
após a intervenção da equipe na referida reunião.  

Após 10.06.21, verificou-se uma estabilidade no percentual de doses 
aplicadas das vacinas em relação ao total de vacinas recebidas no Estado 
do Rio de Janeiro, apresentando um percentual mais recente de 
69,5%. Percentual bem acima do registrado no início da auditoria e 
considerado razoável, uma vez que esse percentual não aplicado de cerca 
de 30% pode ser explicado pelas 2ª doses da Coronavac que ficam 
reservadas, pela aplicação escalonada ao longo dos dias para evitar filas e 
aglomerações e registros posteriores das vacinas aplicadas no sistema de 
informação pois muitas unidades não possuem acesso à internet. 

(...) 

Após a sensibilização da equipe de auditoria, o COSEMS conjuntamente 
com a SES, incluiu nas Deliberações referentes às pactuações do 
Calendário Único de Vacinação do Estado um artigo reforçando a 
importância dos registros (Deliberação conjunta nº 02/2021 e Deliberação 
CIB -RJ nº 6.421/2021), demonstrando o seu comprometimento com a 
melhoria dos registros:  

                                            
24 https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html  
25 O COSEMS/RJ é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que tem a missão de contribuir 
para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde e apoiar tecnicamente as Secretarias Municipais na 
condução das mesmas, promovendo de maneira proativa a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses 
municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
26 A participação das auditoras na Assembleia foi autorizada por meio da SIE CTE 0031/2021. 
27 As notícias sobre a sensibilização realizada estão acessíveis nos links a seguir: http://www.cosemsrj.org.br/vacinacao-contra-a-
covid-19-e-recursos-para-a-area-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-foram-destaques-na-assembleia-de-maio/ Palavra do 
Presidente do Cosems RJ- Maio 2021 - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=PjPT_VeoYqM) 
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Os municípios deverão envidar esforços para manter os dados atualizados 
no Novo SIPNI, de forma a permitir uma avaliação fidedigna e constante da 
evolução das ações de imunização de campanha nos grupos prioritários já 
elencados pelo MS, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19. 

Apesar das melhoras observadas nos registros dos dados sobre a 
aplicação das vacinas contra o novo coronavírus (Covid19) nos sistemas 
oficiais de informação pelos municípios do estado, por se tratar de um 
processo contínuo e de extrema importância para o planejamento, 
definição, execução e acompanhamento da estratégia de vacinação e seu 
impacto no enfrentamento à COVID-19, será sugerida aos Secretários 
Municipais de Saúde nos encaminhamentos desta auditoria a seguinte 
recomendação:  

Para que os Municípios registrem os dados sobre a aplicação das vacinas 
contra o novo Coronavírus (Covid-19) no sistema de informação 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde para acompanhamento da 
execução do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19 (PNO), consoante o disposto no art. 15 da Lei nº 14.124/21, de 
10 de março de 2021. 

Ressalte-se, ainda, a necessidade de reportarem a totalização das 
demandas de forma célere nos seguintes sistemas: E-SUS Notifica (casos 
de Síndrome Respiratória leve ou moderada, internações hospitalares); 
SIVEP Gripe (notificação de casos graves); SIM (óbitos); SI-PNI (doses 
aplicadas e Eventos Adversos Pós Vacinação); E-SUS AB, de modo a 
evitar divergências nos dados informados pelos Municípios e aqueles 
computados pelo Ministério da Saúde. 

b) Descumprimento da ordem do PNI  

Visando assegurar o cumprimento da ordem de prioridade no Plano 
Nacional de Imunização contra a COVID-19 ou em outra Lei estadual ou 
municipal que a defina, foi publicada no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro a Lei nº 9.223 de 23 de março de 2021. 

A Lei disciplina as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento 
da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase 
cronológica definida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra 
a COVID-19, estabelece os agentes passíveis de penalização e ainda 
ressalta em seu art.6º: 

Art. 6º Os gestores de saúde envolvidos diretamente nas campanhas de 
vacinação realizadas no Estado do Rio de Janeiro deverão observar 
estritamente as regras estabelecidas pelo plano nacional de 
operacionalização da vacinação contra a COVID-19, sobretudo a ordem de 
vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica da 
vacinação e com o número de doses disponíveis da vacina, definidos em lei 
ou ato normativo federal, estadual ou municipal.  

Parágrafo único. Cada dose aplicada da vacina deverá ser registrada de 
modo nominal/individualizado no Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações (SI- PNI).  

Durante o acompanhamento, constatou-se que alguns municípios não 
cumpriram as regras estabelecidas pelo Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 

Um caso a se destacar é o do município de Duque de Caxias. Logo no 
início da vacinação, a Prefeitura decidiu por vacinar ao mesmo tempo 
todos os idosos (pessoas acima de 60 anos), não seguindo o 

Voto - TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354)         SEI SEI-080010/001860/2021 / pg. 23



Processo nº 206.511-5/21 

Rubrica                Fls.  

 

 
1044 

 
 

escalonamento de faixas etárias proposto pelo Plano Nacional, o que 
gerou longas filas e aglomerações em busca da imunização. O prefeito de 
Duque de Caxias, Sr. Washington Reis, e o Secretário Municipal de Saúde, 
Sr. Antônio Manoel de Oliveira Neto, foram alvos de diversas ações do 
Ministério Público e de decisões da Justiça determinando que o Município 
de Duque de Caxias obedeça a ordem de grupos prioritários do Plano 
Nacional e observe o prazo para aplicação da segunda dose28. 

O Decreto Estadual nº 47.547/2021, de 30 de março de 2021, estabeleceu 
o Calendário Único de Vacinação da Secretaria de Estado de Saúde com o 
objetivo de unificar as ações de imunização da Campanha da Vacinação 
contra a Covid-19 em todo o Estado do Rio de Janeiro e previa: 

(...) 

Ao incluir os Trabalhadores da Força de Segurança e da Educação, no 
calendário de abril, o Decreto descumpriu a ordem de vacinação dos 
grupos prioritários estabelecidas no plano nacional de operacionalização 
da vacinação contra a COVID-19, sem qualquer motivação técnica e 
científica e sem prévia pactuação com todos os municípios.  

A pactuação para a inclusão desses grupos no ERJ só ocorreu 
posteriormente, em final de maio, sendo referendada em junho29. 

Ao ser questionado pela equipe de auditoria, o Sr. Mário Sérgio Riberio, 
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, informou que a 
SES RJ tem buscado manter seu alinhamento ao Programa Nacional de 
Imunização/ Ministério da Saúde (arquivo AN007 Of SES GABSEC SEI nº 
408_2021.pdf). Alegou ainda que  

(...) 

Cabe aqui ressaltar que a Nota Técnica do Ministério da Saúde nº 
297/2021 recomendou a vacinação do grupo das Forças de Segurança e 
Salvamento e Forças Armadas limitado aos profissionais mais expostos às 
ações de combate à Covid-19, e não da totalidade dos Trabalhadores da 
Força de Segurança, conforme preconizou o Decreto Estadual.  

Em relação ao alegado, no que se refere aos trabalhadores da educação, 
pelo Decreto não fica clara a interpretação dada pelo Superintendente de 
que só iria iniciar a vacinação dessa categoria após os grupos do quadro a 
seguir constante no Decreto. 

(...) 

c) Falta de vacinas para aplicação da 2ª dose 

No início da campanha vacinal, metade dos lotes da vacina Coronavac 
estavam sendo aguardados para garantir segunda dose. As vacinas da 
Oxford/Astrazeneca, por sua vez, já vinham sendo aplicadas sem reserva, 
devido ao intervalo maior entre a primeira e a segunda doses. 

Porém no dia 21 de março, o Ministério da Saúde mudou a orientação e 
emitiu nova diretriz para priorizar a aplicação das primeiras doses à 

                                            
28 https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/100304?p_p_state=maximized 
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/103712?p_p_state=maximized 
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/103718?p_p_state=maximized 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/22/justica-atende-mp-e-manda-prefeito-de-duque-de-caxias-cumprir-o-plano-
nacional-de-imunizacao-sob-pena-de-cometer-improbidade-administrativa.ghtml 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/01/justica-bloqueia-bens-do-prefeito-de-caxias-por-suspeitas-de-
irregularidades-na-vacinacao-contra-covid-19.ghtml 
 
29 Deliberação Conjunta ad referendum CIB-RJ nº 02 de 25.05.2021 e Deliberação CIB-RJ nº 6.421 de 10.06.2021. 
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população, sem guardar a segunda dose necessária para complementar a 
imunização. A nova orientação foi feita em um informe técnico do Ministério 
da Saúde30. A justificativa foi a de que o fluxo de entrega de novos lotes 
permitiria repor estoques a tempo de completar a imunização. 

(...) 

Em abril, com atrasos na chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) 
usado na produção da Coronavac, houve um atraso, então, na entrega das 
vacinas pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde31 32. Assim, nos 
municípios que não guardaram a segunda dose, houve falta de vacina 
Coronavac para aplicação da segunda dose em sua população a partir do 
final de abril. 

Conforme consta nos considerandos da Deliberação CIB-RJ nº 6.419, de 
10 de junho de 202133, a SES realizou no dia 05 de maio de 2021, um 
levantamento junto aos municípios, por solicitação da Coordenação Geral 
do Programa Nacional de Imunizações, utilizando estratégias diferentes 
(ofício, whatsapp, e-mail) para a conhecer o déficit de segunda dose, para 
complemento do esquema vacinal da população do estado já contemplada 
com a primeira dose. O levantamento na ocasião resultou em um déficit de 
354.490 doses, que a SES entendeu tratar-se de um quantitativo estimado 
por parte dos municípios. 

Posteriormente ao envio da primeira estimativa o déficit chegou ao 
quantitativo de 515.980 doses, registrada em 75 municípios. Essa 
atualização do levantamento foi apresentada na reunião Ordinária 
Bipartite, realizada no dia 13 de maio de 2021, sendo chancelada pelo 
plenário de secretários e representantes da SES-RJ. 

Os municípios e o estado pactuaram então em CIB o quantitativo de 
354.490 e  165.780 doses de vacinas do laboratório Butantan (Coronavac) 
para atender a demanda dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que 
manifestaram déficit de doses para completar a segunda dose para o 
público-alvo, conforme estabelecido pela CGPNI/MS, conforme 
Deliberações Conjuntas  CIB/COSEMS-RJ nº 94 e nº 95 de maio de 2021. 

(...) 

4.5 Articulações interfederativas  

A Auditoria de Levantamento realizada em 2020 (Processo TCE-RJ nº 
212.403-4/2020) apontou a articulação interfederativa como uma das 
principais dificuldades encontradas na elaboração de estratégias e ações 
voltadas para o enfrentamento e contenção da propagação do novo 
Coronavírus, especialmente na ausência de definição clara por parte dos 
gestores nacional e estadual de diretrizes sobre condutas e protocolos 
para balizar as ações dos entes municipais.  

O COSEMS foi apontado, no Levantamento, como importante instância 
para o fortalecimento dos mecanismos de coordenação e cooperação 
intergovernamental durante a pandemia, tanto pelo gestor estadual, quanto 
pelos gestores municipais.  

                                            
30 7º Informe Técnico – 9ª pauta de distribuição. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
31 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/07/butantan-suspende-producao-da-coronavac-por-falta-de-insumos  
32 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/28/com-atraso-de-insumo-butantan-adia-entrega-de-4-milhoes-de-doses-da-
coronavac  
33 http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/734-2021/junho/7128-deliberacao-cib-rj-n-6-419-de-10-de-junho-de-2021.html  
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Portanto, com a finalidade de entender o atual processo de articulação 
entre os gestores, foi solicitado que o presidente do COSEMS 
respondesse um questionário apontando os principais desafios e 
dificuldades enfrentados no contexto da pandemia (arquivo AN018 
Resposta do COSEMS_questionário.pdf). 

Dentre as principais dificuldades sobre a atuação do COSEMS frente ao 
agravamento da pandemia ocasionada pela Covid-19, o presidente, Sr. 
Rodrigo Alves Torres Oliveira, destacou a “fragilidade da coordenação 
nacional e estadual na condução dos processos de implementação de 
políticas em resposta à pandemia”, além da “descontinuidade das ações 
da SES decorrente das diversas trocas no comando da gestão”, o que 
levou, segundo ele, ao “aprofundamento das suas fragilidades e falta de 
integração entre as áreas técnicas, levando a um quadro de descrédito por 
parte dos gestores”. Na sua opinião, “a desorganização e a incapacidade 
de produzir respostas efetivas na resolução de problemas tem levado ao 
esvaziamento dos espaços de decisão e pactuação bipartite no estado” e 
isso produziu uma “sobrecarga na atuação do COSEMS no apoio aos 
municípios”, pois assume, frequentemente, “funções que que são da SES, 
sem a correspondente autoridade para a tomada de decisão”. 

Ou seja, a descontinuidade da gestão da SES neste momento crítico de 
crise sanitária continua prejudicando a condução das estratégias e 
fragilizando o papel coordenador que deve desempenhar para orientar os 
gestores municipais, levando ao COSEMS a assumir certas ações que não 
são de sua competência.  

Em relação às principais dificuldades enfrentadas pelos gestores 
municipais neste contexto de agravamento da pandemia ocasionada pela 
COVID-19 (relacionadas a leitos, abastecimento de insumos e vacinação), 
o presidente do COSEMS pontuou problemas decorrentes da frágil 
condução federal das ações de enfrentamento da pandemia, como: 
suspensão de financiamento, escassez no fornecimento de doses de 
vacina e a persistente falta de diretrizes e coordenação de processos, que 
continuam prejudicando o apoio necessário aos gestores municipais. Além 
disso, a função coordenadora da SES agravou ainda mais este cenário.  

A respeito da atuação da CIB no processo de articulação interfederativa, o 
presidente do COSEMS afirmou que a reunião acontece mensalmente 
para apresentação do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado e 
discussão das questões relativas ao Plano Estadual de Enfrentamento à 
Covid-19 e demais ações, como por exemplo, pactuações sobre a 
distribuição de vacinas, medicamentos, cofinanciamentos, entre outras. 
Sobre as dificuldades enfrentadas na CIB, afirmou que, como já apontado 
à época do Levantamento, os representantes da SES que participam das 
reuniões não possuem a autonomia necessária para tomar as decisões. 
Além disso, a escassez de recursos e insumos acaba por tomar o foco das 
reuniões, pois os gestores municipais sempre trazem essas demandas, 
tensionando as discussões.  

Ao ser questionado se os problemas de articulação interfederativa que 
foram relatados no Levantamento haviam se modificado, afirmou que 
permanecem.  

(...) 

Sobre os pontos de melhoria, destacou esforços isolados do corpo técnico 
da SES de trocas e parcerias, mas que não podem ser consideradas como 
ações de efetiva integração e que impactem na relação interfederativa.  
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Por fim, o presidente do COSEMS pontuou como principal desafio que as 
atribuições constitucionais estaduais e federais no que diz respeito ao 
monitoramento e coordenação das ações em saúde no território estadual e 
coordenação das ações de enfrentamento à pandemia permanecem muito 
aquém do necessário. E que para a articulação interfederativa ser efetiva 
precisa ser pauta prioritária dos três entes federados, mas que isto não é 
observado na prática. 

Diante das constatações, será sugerido que o atual Secretário Estadual de 
Saúde tome medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no 
monitoramento e na coordenação das ações em saúde no território 
estadual, principalmente na coordenação das ações de enfrentamento à 
pandemia da Covid-19; e para que fortaleça a articulação interfederativa, 
utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na legislação do SUS para 
promover a integração entre os gestores municipais. Será sugerido aos 
atuais Secretários Municipais de Saúde para que participem de forma 
efetiva das instâncias gestoras estabelecidas na legislação do SUS com a 
finalidade de promover maior integração entre os gestores e de aprimorar 
a articulação interfederativa. 

(...) 

Diante do exposto;  

Considerando que a Auditoria de Acompanhamento é utilizada, ao longo de um 

período predeterminado, para o controle seletivo e concomitante das atividades 

executadas pelo órgão/entidade jurisdicionado; 

Considerando que, entre os benefícios estimados desta fiscalização, encontra-se 

o aperfeiçoamento das principais políticas e estratégias de saúde pública adotadas 

pelos entes jurisdicionados no enfrentamento do avanço pandemia da COVID-19; 

Manifesto-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e o parecer do 

Ministério Público Especial, fazendo um pequeno ajuste na proposta de 

encaminhamento formulada, por entender que as Recomendações propostas ao 

Secretário de Estado de Saúde e aos Secretários Municipais de Saúde devem ser 

convertidas em Determinações, tendo em vista sua natureza cogente, e 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno 

desta Corte, ao atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do 

presente Relatório de Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar 

cumprimento às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o 

encaminhamento de comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao 
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atendimento, segundo uma análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura 

deste Tribunal de Contas: 

1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos 

recursos estaduais destinados ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – 

COVID-19) e leitos de suporte ventilatório pulmonar, conforme 

estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;  

2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições 

até que a situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja 

minimizada ou superada;   

3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no 

monitoramento e na coordenação das ações em saúde no território estadual, 

principalmente na coordenação das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19; 

4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras 

estabelecidas na legislação do SUS para promover a integração entre os gestores 

municipais; 

 II - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno 

desta Corte, aos atuais Secretários Municipais de Saúde, para ciência do inteiro 

teor do presente Relatório de Auditoria e para que adotem as medidas necessárias a 

fim de dar cumprimento às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo 

necessário o encaminhamento de comprovação a esta Corte, uma vez que a 

verificação quanto ao atendimento, segundo uma análise de riscos, poderá ser 

realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas: 

1) Registrar os dados sobre a aplicação das vacinas contra o 

novo Coronavírus (Covid-19) no sistema de informação disponibilizado pelo Ministério 

da Saúde para acompanhamento da execução do Programa Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), consoante o disposto no 

art. 15 da Lei nº 14.124/21, de 10 de março de 2021; 

2) Reportar a totalização das demandas de forma célere nos seguintes sistemas: 

E-SUS Notifica (casos de Síndrome Respiratória leve ou moderada, internações 

hospitalares); SIVEP Gripe (notificação de casos graves); SIM (óbitos); SI-PNI (doses 

aplicadas e Eventos Adversos Pós Vacinação); E-SUS AB, de modo a evitar 
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divergências nos dados informados pelos Municípios e aqueles computados pelo 

Ministério da Saúde; 

3) Utilizar os leitos destinados ao tratamento da COVID-19 de forma adequada 

com a finalidade de evitar que tais recursos sejam utilizados para outras demandas, 

prejudicando o tratamento dos pacientes que deles necessitem; 

4) Disponibilizar todos os leitos destinados a pacientes em tratamento de 

COVID-19 para a Central Estadual de Regulação através do Sistema Estadual de 

Regulação imediatamente após serem desocupados, a fim de garantir a 

universalidade do acesso aos leitos disponíveis, integralidade na atenção e equidade 

na disponibilização dos recursos, conforme estabelecido na Deliberação da CIB-RJ nº 

6.159/2020; 

5) Participar de forma efetiva das instâncias gestoras estabelecidas na 

legislação do SUS com a finalidade de promover maior integração entre os gestores e 

de aprimorar a articulação interfederativa. 

III - Pela EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao Presidente do Conselho Estadual de 

Saúde, aos Presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde, ao Presidente da 

Comissão Intergestores Bipartite e ao Presidente do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhes CIÊNCIA do inteiro teor 

deste Relatório; 

IV - Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 
 

GCS-3,          
 
 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
Conselheiro Substituto  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Gabinete do Secretário

À Subsecretaria Executiva /SES,
À Subsecretaria de Atenção à Saúde/SES,
À Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde/SES,
À Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde/SES,

 
Trata-se do Ofício PRS/SSE/CGC 38392/2021 (25935355), recebido pelo Gabinete do

Secretário, através do SICODI, em 08/12/2021, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE/RJ) encaminhou a decisão proferida pelo Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda
Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354), que versa sobre Relatório de
Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento, realizada, no período de 01/04 a
02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro,
objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos entes
jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19, para que tenha ciência e cumpra a determinação
constante no voto,  qual seja:

 
VOTO:
I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao
atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do presente Relatório de
Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar cumprimento
às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o encaminhamento de
comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao atendimento, segundo uma
análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas:
1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais destinados
ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-19) e leitos de suporte
ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;
2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que a
situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja minimizada ou superada;
3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no monitoramento e na
coordenação das ações em saúde no território estadual, principalmente na coordenação das
ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;
4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na
legislação do SUS para promover a integração entre os gestores municipais;

 
Após a ciência deste Gabinete, encaminha-se, em prosseguimento, para conhecimento da

decisão exarada pelo Eg. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como para a adoção de
eventuais providências que se façam necessárias no âmbito desta Secretaria de Estado de Saúde, em
decorrência da decisão objeto do presente administrativo. Solicita-se ainda, que informe nesses autos quais as
medidas foram adotadas pelo Setor diante desta determinação.

Ressaltamos que não há imposição de prazo ou necessidade de envio de resposta ao TCE,
uma vez que as ações adotadas por esta SES serão objeto de verificação futura por aquele Tribunal.

Por fim ressalta-se que todas as informações conclusivas prestadas pelos setores deverão ser
ratificadas pelos correspondentes Subsecretários das pastas, observando, assim, a hierarquia existente nos
setores da SES.
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Atenciosamente,
 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021
 

 
Sergio Simões

Chefe de Gabinete
Id Funcional nº 2024486-0

Documento assinado eletronicamente por Sergio Simoes, Chefe de Gabinete, em 08/12/2021,
às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
25943601 e o código CRC 7FC799E3.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 25943601

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde

 
À Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,
 

Trata-se do Ofício PRS/SSE/CGC 38392/2021, 25935355, recebido pelo Gabinete do
Secretário, através do SICODI, em 08/12/2021, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE/RJ) encaminhou a decisão proferida pelo Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda
Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021, 25943354, que versa sobre Relatório de
Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento, realizada, no período de 01/04 a
02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro,
objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos entes
jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

Encaminhamos o presente processo para ciência e providências cabíveis.
 
 

Mário Sérgio Ribeiro
Subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde

Id nº 4278057-8

 
 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Mario Sergio Ribeiro, Subsecretário, em 08/12/2021,
às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
25980117 e o código CRC DF65476E.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 25980117

R. México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria Executiva

 
À Superintendência de Compras e Licitações da SES (SES/SUPCL),

 
Trata-se do Ofício PRS/SSE/CGC 38392/2021 (25935355), por meio do qual o Tribunal de

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) encaminhou a decisão proferida pelo Relator Conselheiro
Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354), que
versa sobre Relatório de Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento , realizada, no
período de 01/04 a 02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do
Rio de Janeiro, objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos
entes jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19, para que tenha ciência e cumpra a
determinação constante no voto,  qual seja:

 
VOTO:
I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao
atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do presente Relatório de
Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar cumprimento
às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o encaminhamento de
comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao atendimento, segundo uma
análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas:
1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais destinados
ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-19) e leitos de suporte
ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;
2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que a
situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja minimizada ou superada;
3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no monitoramento e na
coordenação das ações em saúde no território estadual, principalmente na coordenação das
ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;
4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na
legislação do SUS para promover a integração entre os gestores municipais;

 
Encaminhamos o p.p. para ciência do item "2", bem como para a adoção das providências

cabíveis.
 

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Ferreira de Santana, Subsecretário, em
10/12/2021, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
26048154 e o código CRC DF83AE03.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 26048154
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R. México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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OFÍCIO PRS/SSE/CGC 38629/2021   Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Senhor Secretário, 
 

 

                  

Pelo presente ofício, fica V.S.ª comunicado dos termos do Acórdão proferido, 
conforme decisão do Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, nos autos do 
Processo TCE/RJ 206.511-5/2021, em 29/11/2021. 

 
De modo a conferir maior celeridade e segurança às comunicações processuais, 

com amparo no disposto no §4º, do Artigo 26-C, do Regimento Interno desta Corte, 
solicitamos a V.Sª que dê ciência da referida Decisão Plenária aos agentes políticos/públicos que 
atualmente ocupam os cargos/funções discriminados abaixo: 

 
 • Todos os Presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

SIMONE AMORIM COUTO 
Subsecretária das Sessões 
ASSINADO DIGITALMENTE 

 

OBSERVAÇÕES: 

i. visualização do inteiro teor dos autos disponível em: https://www.tcerj.tc.br/consulta-

processo/Processo 

ii. no caso de indisponibilidade de visualização do inteiro teor por meio do sítio eletrônico, a vista dos 

autos poderá ser solicitada na Coordenadoria de Prazos e Diligências – CPR (cpr@tcerj.tc.br), 

localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 

17 horas.  
 

 

 

 

 

  
 

*100090386292021* 
 

EXMO. SR. 

Alexandre Otavio Chieppe 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 

GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RUA MÉXICO Nº 128, SALAS 512/513 
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 20.031-142 
REF.PROC.TCE/RJ   206.511-5/2021 
OFÍCIO SSE/CGC 38629/2021 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Gabinete do Secretário

Ao Conselho Estadual de Saúde/SES

Em observância ao Ofício PRS/SSE/CGC 38629/2021 (26095513), recebido pelo Gabinete
do Secretário, através do SICODI, em 09/12/2021, encaminha-se o presente processo para ciência e
providências cabíveis.

Permanecemos à disposição para auxiliar no que couber. 
Atenciosamente,

 
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021
 

Sergio Simões
Chefe de Gabinete

Id Funcional nº 2024486-0

Documento assinado eletronicamente por Sergio Simoes, Chefe de Gabinete, em 13/12/2021,
às 19:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
26095529 e o código CRC 9D2904E4.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 26095529

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria Executiva

 
À Coordenação de Compras /SES,
À Coordenação de Contratos /SES,

Cuida o p.p. do OFÍCIO PRS/SSE/CGC 38392/2021 (id. 25935355) e do Ofício OFÍCIO
PRS/SSE/CGC 38555/2021 (id. 25942937), por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro encaminhou a decisão constante no Voto proferido pelo Relator Conselheiro Substituto Christiano
Lacerda Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021 (id. 25943354), que versa sobre
o Relatório de Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento , realizada no período de
01/04 a 02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de
Janeiro, objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos entes
jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19, para que tenha ciência e cumpra a determinação
constante no voto,  qual seja:

"VOTO:
I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao
atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do presente Relatório de
Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar cumprimento
às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o encaminhamento de
comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao atendimento, segundo uma
análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas:
1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais destinados
ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-19) e leitos de suporte
ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;
2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que a
situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja minimizada ou superada;
3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no monitoramento e na
coordenação das ações em saúde no território estadual, principalmente na coordenação das
ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;
4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na
legislação do SUS para promover a integração entre os gestores municipais;"

Isto posto e tendo em vista o disposto no despacho SES/SUBEXE (id. 26048154), formulado
pela Subsecretaria Executiva desta Pasta, remeto o expediente para ciência da determinação apontada
no quesito "2" do referido Voto, bem como adoção de medidas cabíveis.

 

À Subsecretaria Executiva / SES,

Em atendimento ao despacho SES/SUBEXE (id. 26048154), informo que a demanda, ora
apresentada, foi remetida aos setores competentes, conforme despacho supra, a fim de que adotem medidas
pertinentes para o atendimento da determinação constante no item "2", do Voto em tela, todavia, esclareço,
que o acompanhamento dos estoques não faz parte do escopo desta Superintendência de Compras e
Licitações.
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CRISTIANE SEIXAS

Superintendente de Compras e Licitações
ID 0570266-6

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Seixas Fernandes, Superintendente, em
13/12/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
26111967 e o código CRC 1A29324F.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 26111967

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria de Atenção à Saúde

URGENTE
 
 

À Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação/SES,
 

 
 
Trata-se do Ofício PRS/SSE/CGC 38392/2021 (25935355), recebido pelo Gabinete do

Secretário, através do SICODI, em 08/12/2021, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE/RJ) encaminhou a decisão proferida pelo Relator Conselheiro Substituto Christiano Lacerda
Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354), que versa sobre Relatório de
Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento, realizada, no período de 01/04 a
02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro,
objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos entes
jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19, para que tenha ciência e cumpra a determinação
constante no voto,  qual seja:

 
VOTO:
I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao
atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do presente Relatório de
Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar cumprimento
às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o encaminhamento de
comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao atendimento, segundo uma
análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas:
1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais destinados
ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-19) e leitos de suporte
ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;
2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que a
situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja minimizada ou superada;
3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no monitoramento e na
coordenação das ações em saúde no território estadual, principalmente na coordenação das
ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;
4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na
legislação do SUS para promover a integração entre os gestores municipais;
 
 

Segue para ciência e manifestação, no que couber, com a urgência que o caso requer.
 
 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Soraia de Abreu Colucci, Assessora Chefe, em
13/12/2021, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
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Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
26184426 e o código CRC 749F9A97.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 26184426

R. México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria Executiva

 
À Chefia de Gabinete (SES/CHEGAB),

 
Trata-se do Ofício PRS/SSE/CGC 38392/2021 (25935355), por meio do qual o Tribunal de

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) encaminhou a decisão proferida pelo Relator Conselheiro
Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, nos autos do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021 (25943354), que
versa sobre Relatório de Auditoria Governamental, na modalidade Acompanhamento , realizada, no
período de 01/04 a 02/07/2021, na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde do
Rio de Janeiro, objetivando acompanhar as principais políticas e estratégias de saúde públicas adotadas pelos
entes jurisdicionados no enfrentamento à pandemia da COVID-19, para que tenha ciência e cumpra a
determinação constante no voto,  qual seja:

 
VOTO:
I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte, ao
atual Secretário de Estado de Saúde, para ciência do inteiro teor do presente Relatório de
Auditoria e para que adote as medidas necessárias a fim de dar cumprimento
às DETERMINAÇÕES discriminadas a seguir, NÃO sendo necessário o encaminhamento de
comprovação a esta Corte, uma vez que a verificação quanto ao atendimento, segundo uma
análise de riscos, poderá ser realizada em auditoria futura deste Tribunal de Contas:
1) Tomar medidas eficazes para a garantia de transferência dos recursos estaduais destinados
ao custeio de leitos de UTI adulto/pediátrico (SRAG – COVID-19) e leitos de suporte
ventilatório pulmonar, conforme estabelecido na Deliberação CIB-RJ nº 6.312/2020;
2) Manter os procedimentos de acompanhamento dos estoques e de aquisições até que a
situação de emergência ocasionada pelo novo Coronavírus esteja minimizada ou superada;
3) Tomar medidas com a finalidade de aprimorar o papel da SES no monitoramento e na
coordenação das ações em saúde no território estadual, principalmente na coordenação das
ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;
4) Fortalecer a articulação interfederativa, utilizando as instâncias gestoras estabelecidas na
legislação do SUS para promover a integração entre os gestores municipais;

 
Considerando o arquivamento do Processo TCE/RJ 206.511-5/2021, restituímos o p.p. após a

ciência das determinações carreadas no voto supra.
 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Ferreira de Santana, Subsecretário, em
14/12/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
26215528 e o código CRC FF7E900A.

Referência: Proces s o nº SEI-080010/001860/2021 SEI nº 26215528
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