
DELIBERAÇÃO CES Nº 217 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

REPROVA O PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE, REFERENTE AO 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO ANO DE 2015. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, criado na forma do 

artigo 286, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989, no uso de 

suas  atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual n° 152, de 18 de novembro de 

2013, cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 

outubro de 1988, em reunião Ordinária, realizada no dia 15 de outubro de 2019, e em 

observância às Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.  

CONSIDERANDO: 

- que a Comissão de Fiscalização após ampla pesquisa física e eletrônica em arquivos do CES, 

onde a Secretaria Executiva não localizou: Atas, Resoluções ou Deliberações, referentes à 

Prestação de Contas (RAG - Relatório Anual de Gestão) da SES Secretaria de Estado de Saúde 

no ano de 2015 e encaminha ao Plenário para Deliberação o parecer referente a esta Gestão 

da SES; 

- que o exercício 2015, foi de Gestão anterior a este Plenário não cabendo a nós a 

responsabilidade pela intempestividade;  

- que o SARGSUS (Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão), ficará obsoleto em 

dezembro de 2019, quando será substituído pelo DIGISUS, o que nos obriga a atualiza-lo; 

- que o cumprimento legal da função do CES em analisar e aprovar as contas poderia acarretar 

consequências e judicializações desnecessárias à Gestão; e 

- que por orientação da Comissão Executiva acatada por essa comissão, a metodologia 

utilizada para avaliar o relatório foi baseando-se no Parecer do TCE (Tribunal de Contas do 

Estado), referente ao RAG/SES 2015, para dele emitir parecer para o Plenário deliberar. 

Art. 1º - O Pleno do Conselho Estadual de Saúde reprova o Relatório Anual de Gestão da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, referente ao exercício 2015. Art. 2° - Esta 

Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2019 

ZAIRA DA COSTA 

Presidente do Conselho Estadual de Saúde 

 


