PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2014
ÁREA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Esta área tem por finalidade contribuir e coordenar os diversos processos de planejamento
nos quais a Secretaria Municipal de Saúde.
DAS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES
No primeiro quadrimestre de 2015 destacam-se os processos de monitoramento e
apresentação de informações, relatórios de gestão para os diversos órgãos de controle
externo. Neste sentido destacam-se as seguintes atividades:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

Elaboração do 3º RQG de 2014 e entregue em fevereiro de 2015;
Elaboração de relatório de prestações de contas para o Tribunal de Contas do
estado de São Paulo com os relatórios de Índice de Efetividade de Gestão Municipal
e relatório de Indicadores Gerais
Organização da Oficina de Planejamento com o Colegiado Gestor da SMS nos dias
09 e 16 de março para análise estratégica das ações.
Relatório de metas e índices do Plano Pluri Anual referente ao exercício de 2014 e
revisão de metas para o Ano de 2016.
.Coordenação, organização e elaboração do RAG 2014 e PAS 201, entregue em 28
de março de 2015;
Coordenação do processo de revisão de metas e indicadores do PPA com revisão
orçamentária e elaboração de minuta de LDO da saúde entregue em 10 de abril
2015.
Continuamos com a representação junto ao Gabinete do Prefeito para
acompanhamento e análise dos Indicadores de Metas do Governo.
Coordenação do Núcleo de Planejamento e Orçamento da SMS com a
reorganização do processo de trabalho e contribuição da elaboração de relatórios de
gestão. Neste processo houve a realização de reuniões sistemáticas com
representantes dos Departamentos, Distritos de Saúde e Coordenadores de Serviços
com a finalidade de acompanhamento das ações/ atividades propostas na
Programação Anual de Saúde 2015 (PAS 2015), análise das informações,
elaboração do 1º Relatório Quadrimestral de Gestão, monitoramento do
planejamento na SMS.
Reformulação da ferramenta, disponível na internet, para monitoramento do
planejamento junto: Atenção Básica.
Monitoramento das ferramentas, disponíveis na internet, para monitoramento do
planejamento junto: Atenção Básica, Serviços de Especialidades, Serviços de Saúde
Mental, com avaliação e monitoramento das respostas apresentadas.
Alimentação do monitoramento nacional de indicadores de saúde no SARGSUS

DAS RECOMENDAÇÕES
Permanecem as atribuições de monitoramento e avaliação dos Indicadores de Metas do
Governo, das Diretrizes, Indicadores, Metas e Ações do Plano municipal de Saúde, e do
Núcleo de Planejamento e Orçamento da SMS, inclusive com a coordenação do 2º
Relatório Quadrimestral de Gestão (RQG) para as quais entendemos ser pertinente a
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utilização de metodologias de educação permanente, visando o aprimoramento contínuo
destes processos de trabalho.
Avaliarmos a utilização e necessidades de modificações das ferramentas disponíveis na
internet, para monitoramento do planejamento junto Atenção Básica Serviços de Saúde
Mental, já em fase de processamento junto ao Núcleo de Planejamento e Orçamento da
SMS.
Trabalharmos com educação permanente junto ao Núcleo de Planejamento e Orçamento da
SMS para contínuo processo de formação dos técnicos que compõe este núcleo.
Aprimoramos mecanismos de desburocratização do sistema de planejamento junto a SMS,
inclusive com desenvolvimento de ferramenta de BI para monitoramento dos processos da
SMS, bem como integração da informação.
Enfatizarmos a necessidade de participação dos Conselhos Locais de Saúde nas análises e
considerações dos RQG e RAG dos serviços de saúde.
Necessidade de trabalharmos com o desenvolvimento de plataforma de monitoramento e
avaliação do Planejamento para a gestão.
Sheila Carmanhanes Moreira
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