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terminada população-alvo (produto), expressa o quão próximo dos
efeitos pretendidos estão os efeitos constatados;
X - Prestação de contas de instituição ou agente público (accoun-
tability)

Composta de três dimensões:

1. Delimitação da responsabilidade: sobre o que, a quem e de que
forma o titular da responsabilidade deve prestar contas de suas
ações.
2. Responsividade: dever do agente público ou instituição pública de
prestar contas, informando ou explicando/justificando suas ações/omis-
sões no exercício da função pública e cumprimento de suas respon-
sabilidades; e
3. Executoriedade: dever do Estado de, na primazia do interesse pú-
blico, impor sanção prevista ao agente público que incorrer em irre-
gularidades ou impropriedades no exercício da função pública e cum-
primento de suas responsabilidades, garantido o direito de ampla de-
fesa e contraditório.
XI - Política pública: conjunto de ações ou programas governamen-
tais finalísticos necessários, suficientes, integrados e articulados para
a provisão de bens ou serviços à sociedade, dotados de recursos or-
çamentários ou de recursos oriundos de renúncia de receita ou de be-
nefícios de natureza financeira e creditícia;

Capítulo II

Da Política de Governança
Art. 2º - A Política de Governança Institucional da Secretaria de Es-
tado de Saúde - RJ (PGI-SES) compreende os normativos, a estru-
tura, as ferramentas e as ações de governança aplicados para avaliar,
monitorar e direcionar a gestão da SES, visando cumprir seus obje-
tivos organizacionais e assegurar a priorização do interesse público,
dentro de padrões éticos e de respeito aos normativos vigentes, com
máxima eficiência.

§1º - A PGI-SES integrará o Plano Estadual de Saúde - PES;

§2º - A PGI-SES expressar-se-á em ações contidas na Programação
Anual de Saúde - PAS;
Art. 3º - O Sistema de Governança Institucional da SES (SGI-SES)
reflete a maneira como os diversos atores se organizam, interagem e
executam a política de governança definida.

Parágrafo único - O Sistema de Governança inclui a estrutura, os
processos de trabalho, os instrumentos (manuais, documentos), o flu-
xo de informações e as ações institucionais de setores direta e in-
diretamente envolvidos nas dimensões da governança institucional.
Art. 4º - A estrutura de governança da SES RJ compreende os se-
tores cujas competências estejam direta ou indiretamente relacionadas
às dimensões da governança institucional, representados por seus
respectivos titulares.

Parágrafo Único - As dimensões da governança são macrofunções
da gestão pública cujas coexistência, interdependência e efetividade
em suas ações agregam valor público aos bens e serviços que a SES
RJ entrega à sociedade fluminense.
Art. 5º - Constituem dimensões da governança institucional:

I - Controle Interno;
II - Transparência e abertura;
III - Integridade;
IV - Prestação de contas e Responsabilização (Accountability);
V - Participação social e inclusão; e
VI - Estratégia.
Art. 6º Constituem diretrizes da boa governança:

I - Ética;
II - Liderança;
III - Priorização do interesse público;
IV - Processo decisório baseado em evidências;
V - Tr a n s p a r ê n c i a ;
VI - Inclusão;
VII - Participação social;
VIII - Conformidade;
IX - Responsabilidade;
X - Prestação de contas;
XI - Estratégia;
XII - Inovação; e
XIII - Sustentabilidade.
Parágrafo único: As diretrizes são orientadoras das ações dos ges-
tores públicos para o atingimento dos objetivos organizacionais.

Capítulo III
Da Estrutura

Art. 7º - A estrutura de governança da SES/RJ compreende:

I - Gabinete do Secretário - GABSEC;
II - Conselho Estadual de Saúde - CES RJ;
III - Superintendência de Controle Interno - SUPCI;
IV - Ouvidoria e Transparência Geral da SES - OUVITGER;
V - Corregedoria Geral da SES - CORREGG;
VI - Auditoria SUS - AUDSUS
VII - Assessoria de Planejamento em Saúde - ASSPS;
VIII - Superintendência de Governança Conduta e Ética - SUPGCE;
§1º - O Comitê de Governança Institucional (CGI-SES), composto pe-
los titulares dos setores da estrutura de governança será presidido pe-
lo Superintendente da SUPGCE e tem por atribuição implementar, co-
ordenar e aperfeiçoar as ações do Sistema de Governança Institucio-
nal da SES.

§2º - Compete ao Gabinete do Secretário, enquanto liderança da alta
administração, conferir executoriedade à Política de Governança Ins-
titucional definida para a SES RJ;

§3º - Compete ao Conselho Estadual de Saúde - CES RJ, enquanto
colegiado de controle social e representação das partes interessadas
na gestão da saúde, promover a participação social e a inclusão dos
diversos atores sociais que manifestem interesse na formulação, exe-
cução e fiscalização da política de saúde fluminense, observados os
meios institucionais estabelecidos para este fim.

§4º - Compete ainda ao CES RJ a fiscalização da efetividade das

ações de governança adotadas pela gestão.

§5º - Compete à Superintendência de Controle Interno, enquanto se-

gunda linha de defesa (figuras 1 e 2) do Controle da SES RJ, re-

gulamentar e fiscalizar a eficácia dos planejamentos de controles in-

ternos de primeira linha de defesa e sua pertinência com o devido

gerenciamento de riscos ao cumprimento dos objetivos organizacio-

nais.

§6º - Compete à Ouvidoria e Transparência Geral da SES a formu-

lação e fiscalização da política de transparência e abertura institucio-

nal com a finalidade de orientar as ações da Secretaria nesta dimen-

são da governança, bem como fomentar o controle social e a par-

ticipação popular através da mediação entre o cidadão e o poder pú-

blico.

§7º - Compete à Corregedoria Geral da SES prevenir e apurar os ilí-

citos disciplinares, e promover a responsabilização administrativa de

pessoa física ou jurídica pela prática de atos lesivos à Administração

Pública.

§8º - Compete à Auditoria SUS, enquanto terceira linha de defesa (fi-

guras 1 e 2) do Controle da SES RJ no assessoramento do Gabinete

do Secretário e do CES RJ e exercendo suas atividades com inde-

pendência funcional, avaliar e propor o aperfeiçoamento dos controles

de primeira e segunda linhas de defesa e dos mecanismos de go-

vernança.

§9º - Compete à Assessoria de Planejamento em Saúde, a formula-

ção, revisão periódica e monitoramento da estratégia organizacional,

desdobrada em planos de ação para o cumprimento da missão ins-

titucional da SES/RJ.

§10 - Compete à Superintendência de Governança, Conduta e Ética a

promoção da ética, da moralidade e da integridade para a prevenção

de fraudes, atos de corrupção, conflitos de interesses e desvios de

conduta.

§ 11 - Compete ainda à Superintendência de Governança Conduta e

Ética a elaboração de normativos complementares a esta resolução,

manuais e outras formas de divulgação da PGI-SES.

Capítulo IV
Dos Objetivos

Art. 8º - São objetivos do Sistema de Governança Institucional da
SES:

I - Avaliar, monitorar e direcionar a gestão da SES de forma a prio-
rizar o interesse público e impulsionar a eficiência das ações que vi-
sam a concretização da missão institucional da SES;
II - Fomentar projetos de inovação em saúde com relevante impacto
social;
III - Planejar e monitorar o desempenho da estratégia organizacional
que vai direcionar os esforços institucionais visando cumprir a missão
da SES;
IV - Desenvolver e monitorar política efetiva de transparência, utilizan-
do o progresso tecnológico para simplificar, modernizar e tornar a ges-
tão mais responsável, participativa e colaborativa por meio da inclusão
e interação com as partes interessadas;
V - Resguardar o interesse público por meio da implementação de
mecanismos de controle interno que evitem a ocorrência de eventos
adversos previamente identificados como riscos ao atingimento dos
objetivos organizacionais;
VI - Promover o compromisso da alta gestão com a Política de Go-
vernança Institucional da SES;
VII - Desenvolver uma cultura organizacional com base na ética e na
moral vigente, difundindo os valores e princípios defendidos pela SES
e pelo SUS como parâmetros de integridade para a conduta de pes-
soas físicas e jurídicas visando a prevenção de fraudes, atos de cor-
rupção, conflitos de interesses e desvios de conduta.
VIII - Desenvolver canais e mecanismos efetivos, apropriados e trans-
parentes de prestação de contas das responsabilidades dos agentes
públicos;
IX - Assegurar a existência de mecanismos de sancionamento de pes-
soas físicas ou jurídicas que direta ou indiretamente tenham concor-
rido para impropriedades ou irregularidades identificadas por procedi-
mentos apuratórios institucionais da SES.
X - Promover a articulação interna e externa, visando coordenar e in-
tegrar esforços que impulsionem o cumprimento da missão institucio-
nal da SES;
XI -Promover o desenvolvimento de metodologia de processo decisó-
rio informado em evidências, respaldado pelo controle interno e fun-
damentado em gerenciamento de riscos;
XII - Promover o desenvolvimento de mecanismos de adequação de
competências, habilidades e atitudes dos profissionais às necessida-
des dos cargos administrativos da gestão da SES, visando a eficiên-
cia no desempenho de atribuições e efetividade no cumprimento das
responsabilidades inerentes às funções executadas.
XIII - Incentivar o engajamento das partes interessadas no setor pú-
blico de saúde no ciclo de gestão das políticas públicas conduzidas
pela SES.
XIV - Promover condições que garantam sustentabilidade para as
ações de gestão da SES;
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