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Resumo

O Sistema de Realizações Governamentais por Município (RGM) é destinado 

ao registro mensal das realizações do governo por municípios e configura-se como uma 

ferramenta gerencial disponível nas Secretarias do Estado da Bahia. Considerando o enfoque 

conceitual dos Triângulos de Governo e de Ferro da gestão, definidos no referencial de Carlos 

Matus, propõe-se como objetivo identificar os limites e as potencialidades do RGM como 

ferramenta gerencial para a cobrança e prestação de contas no processo de monitoramento 

da Secretaria da Saúde (Sesab) nos anos de 2010 e 2011. Para tanto, realizou-se uma análise 

documental, descritiva, de caráter exploratório, com base nos documentos disponíveis na 

Sesab atinentes ao sistema RGM. As potencialidades identificadas destacam características 

capazes de garantir a eficácia e qualificação do sistema de cobrança e prestação de contas de 

uma organização. Entre os limites verificados, identificou-se a subutilização do sistema RGM e 

de suas informações no processo de monitoramento da Sesab. Concluiu-se que, atendendo as 

potências apresentadas pelo sistema RGM, torna-se essencial estimular a adesão deste sistema 

para o acompanhamento dos compromissos e metas assumidos, incorporando-o como parte 

do processo de planejamento em saúde desenvolvido nesta instituição. 

Palavras-Chave: Gerenciamento de informação. Monitoramento. Diretrizes para o planejamento 

em saúde.
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USING THE SYSTEM OF GOVERNMENT ACHIEVEMENTS BY MUNICIPALITY (RGM) AS A 

MANAGEMENT TOOL IN SESAB: LIMITS AND POTENTIAL

Abstract

The System of Government Achievements by Municipality (RGM) is in charge of 

the  monthly record of achievements of the government by municipalities, and it is configured 

as a management tool available in the State Departments of Bahia. Considering the conceptual 

approach of the Government Triangle and Iron Triangle of strategic management, as defined 

in the theoretical framework of Carlos Matus, this study proposes to identify the limits and 

potential of RGM as a management tool for recovery and accountability in monitoring 

process of the Health Department of the State of Bahia (Sesab) between 2010 and 2011. 

Therefore, there was  performed a descriptive study of exploratory nature and document 

analysis from the available documents pertaining to the system in Sesab RGM. The potential 

identified highlight its features which ensure the effectiveness and qualification system for 

the collection and accountability of an organization. Among the limits checked identified the 

underutilization of RGM system and your information in the monitoring process of Sesab. 

Thus, given the powers given by RGM system, it is essential to stimulate compliance of this 

system to monitor the commitments made   and targets, incorporating it as part of the health 

planning process developed in this institution.

Key words: Information management. Monitoring. Health planning guidelines.

USO DEL SISTEMA DE REALIZACIONES GUBERNAMENTALES  POR  MUNICIPIO (RGM) 

COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LA SESAB: LÍMITES Y POSIBILIDADES

Resumen

El Sistema de Realizaciones Gubernamentales por Municipio (RGM) se destina 

al registro mensual de las realizaciones del gobierno por municipios y se configura como una 

herramienta de gestión disponible en las Secretarías del Estado de la Bahía. Teniendo en cuenta 

el enfoque conceptual de los Triángulos de Gobierno y de Hierro de la gestión, definidos en el 

marco de referencia de Carlos Matus, este estudio tiene el  objetivo de identificar los límites y 

potencialidades del  RGM como una herramienta de gestión para la en el proceso de monitoreo 

de la Secretaría de Salud  (Sesab) entre los años de 2010  y 2011. Con este objetivo, se realizó 

un análisis de documentos, descriptiva y de carácter exploratorio, basado en  los documentos 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.36, n.4, p.1019-1040 

out./dez. 2012 1021

disponibles en la Sesab referentes al sistema RGM. Las potencialidades  identificadas, destacan 

características capaces de garantizar la eficiencia y la cualificación del sistema de cobranza  y 

la rendición de cuentas de una organización. Entre los límites verificados se identificó la 

subutilización del sistema RGM y de sus  informaciones  en el proceso de monitoreo de la 

Sesab. Se concluye que, atendiendo a las potencialidades presentadas  por el sistema de RGM, 

es esencial  estimular la adhesión  a este  sistema para  monitorear los compromisos y metas 

contraídos,  incorporándolo como parte del proceso de planificación sanitaria desarrollada en 

esta institución.

Palabras-Clave: Gestión de la información. Monitoreo. Directrices para la planificación 

en salud.

INTRODUÇÃO

O monitoramento enquanto prática da gestão de um governo pode ser 

investigado, considerando o Sistema de Direção Estratégica proposto por Matus. Uma 

estrutura de governo moderna caracteriza-se pela existência de dispositivos de suporte à 

função de alta direção. É nesse contexto que se fundamenta o Sistema de Direção Estratégica 

de um governo, constituído por dez dispositivos essenciais dos quais se destacam três sistemas 

líderes que originam o Triângulo de Ferro da gestão.1 O primeiro vértice deste triângulo 

representa a Agenda do dirigente, responsável pela manutenção dos propósitos, organização 

do tempo e delimitação do foco de atenção. O segundo, diz respeito ao Sistema de Prestação 

de Contas por desempenho e refere-se à sistematização de checagem do processamento de 

problemas, cumprimento de operações e cobrança de resultados, configurando-se como o 

sistema que mede o grau de responsabilidade de todo o aparelho organizacional. Em relação 

ao terceiro vértice, o Sistema de Gerência por Operações apoia-se nos microssistemas ou 

micropráticas e tem como função operacionalizar os procedimentos e modos de cumprir 

tarefas; para tanto, é dependente do desenho organizativo da instituição, seja no nível macro 

institucional, seja no macro organizativo.2 

O sistema de monitoramento situa-se, nessa perspectiva, como um mecanismo 

demandado ou subordinado aos três sistemas líderes que compõem o triângulo de ferro, 

constituindo-se na gestão estratégica como um dos mecanismos de função de suporte 

essencial ao sistema de alta direção do governo. Para tanto, apresenta como funções: cobrar 

e prestar contas de produtos e resultados; coordenar as unidades descentralizadas; processar 

a tempo a mudança situacional; acompanhar seletivamente esta mudança; e retroalimentar 
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os planos.3 Caracteriza-se, portanto, como um processo sistemático e periódico de análise 

da gestão, funcionamento e desempenho de programas e projetos, com a finalidade de 

identificar desvios na execução das ações, entre o programado e o executado, diagnosticando 

suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à adequação entre o plano e sua 

implementação. As atividades de monitoramento são desenvolvidas durante a execução do 

programa, sendo, assim, um processo contínuo que retroalimenta o ciclo de ajustes de uma 

política.4 Ainda nesta perspectiva, é essencial, para a garantia da eficácia deste processo, a 

obtenção de dados e informações precisas e seguras, ou seja, 

[...] o monitoramento da gestão pública responde o seguinte preceito 
elementar: não se pode conduzir com eficácia se o dirigente não conhece de 
maneira contínua e a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que 
lidera e da situação na qual intervém. Um sistema de informações casuístico, 
parcial, assistemático, atrasado, inseguro, disperso e sobrecarregado de 
dados primários irrelevantes, é um aparato sensorial defeituoso que limita 
severamente a capacidade de uma organização para sintonizar-se com os 
processos concretos, identificar os problemas atuais e potenciais, avaliar os 
resultados da ação e corrigir oportunamente os desvios com respeito aos 
objetivos traçados.5:29

É o sistema de monitoramento que possui a importância básica para 

acompanhar a situação, o andamento dos planos e os efeitos das ações de intervenção e 

correção. Para tanto, necessita proporcionar uma informação ultrasseletiva de sinais em 

tempo eficaz. A montagem de um bom sistema de monitoramento, na prática, não é de 

fácil execução, visto que exige de cada setor envolvido no processo de produção alto grau 

de responsabilidade. Sua existência, porém, é essencial para o funcionamento do sistema 

de cobrança e prestação de contas, sistema reitor do triângulo de ferro, pois o sistema de 

monitoramento demanda melhoria na qualidade do plano e permite sua retificação 

oportuna.1 Ademais, o monitoramento é um dos mecanismos que auxilia o dirigente 

no ato de coordenar vários poderes, acompanhar o cumprimento de suas decisões, 

monitorar o impacto dessas decisões sobre as metas propostas, avaliar o desempenho 

de seus gerentes e a marcha geral do governo, a fim de poder corrigi-las a tempo ou para 

preservar uma determinada ação. Sendo reforçada a sua importância de realização de modo 

descentralizado, possibilita que todos os responsáveis realizem a tempo, no espaço de suas 

competências, as correções necessárias.3

Nesse sentido, o processo de monitoramento caracteriza-se como uma 

ferramenta estratégica da gestão de um sistema de alta direção. Como parte deste, fomenta 

processos decisórios que requerem informações oportunas, confiáveis e relevantes, 
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capazes de assegurar o efetivo acompanhamento da execução do plano de governo. Nesta 

perspectiva, o presente estudo tem como objeto de investigação a utilização de ferramentas 

gerenciais no processo de monitoramento das ações governamentais na área da saúde.

Trabalhos publicados e que estão disponíveis na Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), considerando-se que a busca foi realizada no mês 

de agosto de 2012, revelaram escassos os estudos que tratam desta temática. As produções 

científicas oriundas desta pesquisa bibliográfica, predominantemente, referiram-se, entre 

outros estudos relacionados à temática da gestão em saúde, ao gerenciamento de serviços 

de saúde, como rede hospitalar, gestão local em saúde com ênfase na Atenção Básica;6,7 

teorias sobre tomada de decisão, tecnologia da informação em saúde, sistemas de 

informação em saúde local, como, por exemplo, a implantação de prontuários eletrônicos 

em unidades de saúde;8,9 gerenciamento realizado pelo enfermeiro na rede hospitalar e nas 

unidades da atenção básica;10,11 apresentação de políticas públicas, de projetos e programas 

governamentais, de planos municipais de saúde e relatório de gestão, atuação de conselhos 

de saúde nos processos decisórios.12-14 

Deste modo, a revisão do estado da arte, considerando a base de dados 

Lilacs,e mostrou que a produção de conhecimentos concernentes à utilização de ferramentas 

gerenciais no processo de monitoramento das ações governamentais na área da saúde é 

uma temática ainda pouco explorada. Neste contexto, percebe-se a relevância científica 

deste estudo, o qual se propõe a caracterizar, como possível ferramenta do processo de 

monitoramento das ações realizadas pelo governo estadual no setor da saúde, o Sistema de 

Realizações Governamentais por Município (RGM).

No estado da Bahia, o RGM configura-se como um sistema de informação 

on-line destinado ao registro mensal, de forma regionalizada, de todas as realizações do 

governo, por município ou por Território de Identidade, por meio das Secretarias de Estado. 

Foi implantado pela Superintendência de Gestão e Avaliação (SGA/Seplan), em 2010, como 

uma das realizações relacionada ao Monitoramento das Ações Prioritárias de Governo.15

Assim, para a construção e fundamentação do objeto de estudo, delinearam-se 

as seguintes questões norteadoras: Qual a finalidade de implantação do sistema RGM na 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab)? Como e quem são os responsáveis pela 

e O levantamento bibliográfico foi realizado com base no cruzamento dos seguintes Descritores da Ciência da Saúde 
(DeCS): gerência; gerenciamento de informação; organização e administração; tomada de decisões; tomada de 
decisões gerencias; formulação de políticas; diretrizes para o planejamento em saúde; técnicas de apoio para a decisão; 
programas governamentais; e monitoramento. Foram encontrados 973 trabalhos científicos, no total.
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alimentação do sistema RGM na Sesab? Como as informações oriundas deste sistema têm sido 

utilizadas para o monitoramento das realizações governamentais na área de saúde no estado 

da Bahia?

Considerando a importância do monitoramento para o sistema de alta direção 

estratégica de um governo e com base nas questões norteadoras, tem-se a seguinte indagação 

central: Quais os limites e as potencialidades do RGM como ferramenta gerencial para 

cobrança e prestação de contas no processo de monitoramento da Sesab no período de 2010 

e 2011? 

Para tanto, propõe-se como objetivo identificar os limites e as potencialidades 

do RGM como ferramenta gerencial para a cobrança e prestação de contas no processo de 

monitoramento da Sesab nos anos de 2010 e 2011.

REFERENCIAL TEÓRICO

A prática da planificação e governo pode ser compreendida com base em 

algumas concepções teórico-metodológicas fundamentais de Carlos Matus, entre as quais se 

encontram o enfoque conceitual do Triângulo de Governo e do Triângulo de Ferro da gestão.16

Governar exige do líder a constante articulação de três variáveis que constituem 

o Triângulo de Governo, quais sejam: projeto de governo, governabilidade e capacidade de 

governo. O projeto de governo refere-se ao conteúdo propositivo, às propostas de objetivos 

e meios dos projetos de ação que um ator propõe-se a realizar para alcançar seus objetivos, 

sendo este não apenas produto das circunstâncias e dos interesses do ator que governa, mas 

também da sua capacidade de governo. Além disso, a garantia da eficácia do projeto necessita 

da composição articulada de valores, ciências e criatividade.1 

A governabilidade do sistema diz respeito ao peso da relação entre as variáveis 

controladas e não controladas por um ator. Quanto maior for o número de variáveis 

relevantes de controle do ator, maior será sua liberdade de ação e sua governabilidade do 

sistema. Esta expressa o poder de um determinado governante para realização do seu projeto, 

e caracteriza-se por três relativizações: a governabilidade de um sistema não é a mesma para 

os diferentes atores sociais, pois cada um controla distintas proporções de variáveis; depende 

do conteúdo propositivo do projeto de governo; a governabilidade será maior se o ator 

pertinente apresenta alta capacidade de governo.1

Quanto à capacidade de governo, é definida como uma capacidade de 

condução ou de direção e refere-se ao arcabouço de técnicas, métodos, destrezas e 

habilidades de um ator e de sua equipe de governo para conduzir o processo social a 
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objetivos declarados, dados a governabilidade do sistema e o conteúdo propositivo do projeto 

de governo. Ademais, tal variável expressa-se na capacidade de direção, de gestão e de 

administração e controle.1 A capacidade de governo abrange uma dimensão prática, que é a 

ação de liderar, comandar e coordenar sujeitos sociais e administrar a instituição pública com 

a finalidade de concretizar as intenções e/ou decisões políticas. Deste modo, capacidade de 

governo, na sua essência, refere-se à capacidade de implementação de políticas.16

A articulação dessas variáveis que compõem o triângulo de governo 

diferencia-se em três sistemas de natureza distinta que se integram pela ação humana: 

o sistema propositivo de ações (projeto de governo), o sistema social (governabilidade) e o 

sistema de direção e planejamento (a capacidade de governo). Ou seja, o projeto de governo 

refere-se a um conjunto de propostas de ação, a governabilidade do sistema caracteriza-se 

pelas possibilidades de ação e a capacidade de governo pode ser entendida como a 

habilidade de gerar e comandar ações.1 

Percebe-se, assim, neste sistema de liderança triangular, que o projeto de 

governo, a governabilidade e a capacidade de governo influenciam-se mutuamente. Ademais, 

a articulação e a interdependência estabelecida entre estas três variáveis determinam a 

qualidade de desempenho de uma equipe de governo. Neste contexto, vale destacar que, no 

processo de direcionamento de um sistema, o grande desafio tem sido o vértice do triângulo 

relativo à capacidade de governo frente à necessidade de superar o drama e a preocupação 

da baixa capacidade de governar diante das mais variadas situações sociais que caracterizam 

a liderança desenvolvida em muitos países da América Latina.3 Seguindo tal demanda, 

distinguem-se três componentes ou dimensões principais da capacidade de governo, a 

saber: a Perícia dos dirigentes, o Desenho organizativo da instituição e os Sistemas de 

trabalho utilizados. Com relação à Perícia dos dirigentes, destaca-se o papel desempenhado 

pelo conjunto de qualidades (liderança), conhecimentos e habilidades adquiridas com a 

experiência que conformam a capacidade de mobilização de vontades e condução de 

processos políticos.16 O Desenho organizativo é entendido como a estrutura das relações no 

âmbito das instituições e nos seus órgãos e departamentos, sendo definidos dois níveis de 

desenho: o macroinstitucional, o qual se refere à “[...] tipologia de organizações públicas que 

combinam modos de propriedade, modos de gestão e as regras pertinentes a cada uma”;16:33 

e o desenho macro-organizativo, atinente ao desenho da estrutura de uma organização, o 

organograma propriamente dito.16 Quanto aos sistemas de trabalho de uma instituição, 

são compreendidos em dois grandes conjuntos: os microssistemas ou micropráticas, que 

se referem a inovações que podem ser incorporadas nos microprocessos de trabalho; e os 
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macrossistemas, compreendidos, fundamentalmente, como processos de tomada de decisão 

que se dão no nível “macro” da organização e incorporam muitas das tecnologias de gestão 

que vêm sendo desenvolvidas no campo da administração pública e privada.16 

Como estratégia de potencializar a capacidade dos dirigentes para governar, 

é proposta a reforma dos macrossistemas de uma organização, representados pelo Sistema 

de Direção Estratégica, definido como “[...] um conjunto de dispositivos que estruturam 

as práticas de trabalho em uma organização, levando à eficiência, à eficácia, à reflexão, à 

criatividade, à responsabilidade, à apreciação situacional imediata e à visão direcional a longo 

prazo”.1:317

Tal sistema é formado por dez subsistemas, a saber: agenda do dirigente, 

processamento tecnopolítico, manejo de crises, planejamento estratégico, centros de grande 

estratégia, orçamento por programas, monitoramento, cobrança e prestação de contas por 

desempenho, gerência por operação e escola de governo. Estes subsistemas possibilitam 

a identificação de três vértices como os pontos mais fortes e articuladores dos demais, que 

dão origem ao Triângulo de Ferro da gestão estratégica, quais sejam: a agenda do dirigente, o 

sistema de cobrança e prestação de contas e o sistema de gerência por operações.3

A agenda é o instrumento com função de suporte, que aloca o tempo e 

delimita o foco de atenção do dirigente. Para garantir tal função são necessárias decisões 

críticas durante a seleção de problemas e demandas advindas do plano ou dos casos de 

urgência imediata que o governante se compromete a enfrentar. Ademais, neste processo, 

deve-se considerar o uso qualitativo do tempo, por meio de um adequado processamento 

tecnopolítico dos problemas e das propostas para enfrentá-los, antes da sua entrada na 

agenda do dirigente.1 Seguindo nesta perspectiva, o cumprimento dos compromissos 

assumidos e declarados com base nos problemas definidos na agenda do dirigente será 

acompanhado pelo Sistema de cobrança e prestação de contas por desempenho, segundo 

vértice do Triângulo de Ferro. 

Para garantia da eficácia desse sistema, faz-se necessário que a prestação 

de contas apresente as seguintes características: seja realizada publicamente e de forma 

sistemática, ou seja, com estabelecimento dos momentos e critérios de avaliação anterior à 

prestação das contas; refira-se a compromissos concretos e de precisão avaliável, que sejam 

verificáveis e refutáveis, sustentados em um adequado sistema de monitoramento; que 

se constitua em um método de avaliação pessoal e institucional; implique em prêmios ou 

punições legitimadas pela sociedade ou organização; que todos os indivíduos encarregados 

de cobrar pelo desempenho também estejam sujeitos a prestação das contas, e estas contas 
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sejam completas, considerando o desempenho referente à responsabilidade assumida, e não 

se limite à averiguação do uso das verbas orçamentárias.1 A finalidade desse sistema é “[...] 

definir e tornar efetiva a responsabilidade do governante, de seus ministros, seus executivos e 

de todo funcionário encarregado de um problema ou de uma operação, qualquer que seja o 

nível hierárquico, sobre seus compromissos declarados ou formalizados em planos.”1:338

Quanto ao sistema de gerência por operações, assume a execução das propostas 

e diretrizes gerais, convertendo-as em ações (serviços e obras). Caracteriza-se pela priorização 

da gestão criativa em comparação à rotineira, ou seja, opera sob regras e critérios superiores, 

porém é permitido, neste processo, a operacionalidade de modo criativo e com liberdade. 

Esse sistema converte os módulos do plano em módulos de gerência por qualidade total e 

seu funcionamento eficaz depende do alcance de equilíbrio entre responsabilidade e 

governabilidade, bem como das regras de descentralização do jogo macroorganizacional.1 

Em um funcionamento ideal, o Triângulo de Ferro da gestão estratégica coloca-se 

como um instrumento conceitual que tem por propósito responder às relações que se 

estabeleceriam entre os principais sistemas organizativos, reforçando sua mútua dependência, 

permitindo pensar a intervenção sobre uma organização no sentido transformador.17 Para 

tanto, este triângulo apresenta como ponto-chave o Sistema de prestação de contas, visto ser 

este o fator que determina se o sistema organizacional é de baixa ou de alta responsabilidade, 

demonstrando o grau de transparência e preocupação de um dirigente com a sociedade.1

Deste modo, a força desse triângulo baseia-se em algo simples:

[...] se ninguém é responsável por nada, se ninguém tem de prestar contas 
a ninguém sobre sua eficiência e eficácia, se ninguém cobra o desempenho 
de ninguém, então a agenda não terá quem a defenda da improvisação 
e dos casos de urgência; a gerência não terá recursos para vencer a força 
da rotina; e qualquer sistema que vise elevar a qualidade da gestão será 
supérfluo, será rejeitado como implante incompatível.1: 318

O Sistema de Direção Estratégica reforça, deste modo, a necessidade 

de qualificação da gestão, essencialmente no que diz respeito à responsabilidade nas 

tomadas de decisões e na criação de um sistema de prestação de contas transparente. Tal 

garantia refletirá no aprimoramento da capacidade de governo, a qual é demonstrada pela 

maturidade organizacional e pela responsabilidade no sistema de cobrança e prestação de 

contas. É necessário, para tanto, que a operação do sistema de cobrança e prestação de 

contas aconteça por meio da sua vinculação direta a um bom sistema de monitoramento.18 

Este sistema configura-se como dispositivo de função de suporte essencial ao sistema de 

alta direção estratégica do governo. Apresenta-se como um dos sistemas subordinados ao 
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Triângulo de Ferro, contribuinte e complementar desse processo. Ademais, o monitoramento 

torna possível ao governante conhecer a evolução da situação que está enfrentando e avaliar 

os resultados de sua ação com a finalidade de modificá-la em tempo hábil.1,3 

Para responder a tal demanda, um bom sistema de monitoramento deve garantir 

que as informações sejam ultrasseletivas, ou seja, livres da sobrecarga de dados irrelevantes; 

sejam geradas com base em indicadores e sinais significativos, em tempo eficaz ou no limite 

do tempo real, caracterizando-se como perecível, pois, se chegar fora do tempo, desinforma 

o usuário. Ademais, a produção das informações necessita ser descentralizada, de modo 

que permita a correção oportuna em cada nível da organização. Por outro lado, o seu uso 

restringe-se a um usuário concreto e bem definido, o qual se apoia nesse sistema para a 

alimentação da ação realizada.1 

Na perspectiva das ideias supracitadas, é possível compreender a prática de governo 

do sistema de alta direção com base na articulação das concepções teórico-metodológicas do 

Triângulo de Governo e do Triângulo de Ferro da gestão, ambos propostos por Carlos Matus, 

conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Articulação entre Triângulo de Governo e Triângulo de Ferro da gestão de 
Carlos Matus
Fonte: Elaboração própria com base no enfoque conceitual do Triângulo de Governo e do Triângulo de Ferro da gestão de 
Carlos Matus1,3. 
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No contexto discutido anteriormente, e como se encontra ilustrado na Figura 

1, Matus propõe como dispositivos de fortalecimento das práticas de governo a articulação 

mútua das três variáveis que compõem o Triângulo de Governo (ilustrados na figura pelos 

algoritmos 1,2,3). Destaca-se a necessidade de intensificar o fortalecimento do vértice 3, 

referente à Capacidade de Governo. Para tanto, propõe, entre outras ferramentas, o Sistema 

de Direção Estratégica, do qual extrai três sistemas líderes que constituem o Triângulo de 

Ferro da gestão (ilustrado na Figura 1 pelas letras a,b,c). Deste último sistema triangular, 

destaca como ponto-chave o Sistema de Prestação de Contas, o qual, para garantia do seu 

funcionamento eficaz, demanda, entre outros elementos, vinculação direta a um bom Sistema 

de Monitoramento.

Nota-se, assim, a relevância do sistema de monitoramento para a garantia ou 

o fortalecimento da qualidade da gestão de um governo, pois, por meio deste, garante-se a 

qualidade do sistema de prestação de contas, o que refletirá diretamente no fortalecimento 

dos demais dispositivos que compõem o sistema de direção estratégica, com consequência 

direta no aprimoramento da capacidade de governo do dirigente e nas demais variáveis que 

constituem o Triângulo de Governo. Deste modo garante-se o fortalecimento das tomadas de 

decisões com qualidade e livre de uma prática de governo rudimentar e superficial.

A capacidade de governo é evidenciada por meio da maturidade organizacional, 

ou seja, pela responsabilidade definida pelo sistema de cobrança e prestação de contas, o qual 

está diretamente vinculado a um bom sistema de monitoramento para garantia da sua operação 

qualificada. Por tal motivo, é preciso processar reformas no sistema de direção estratégica.18

A inexistência de um bom sistema de monitoramento impossibilita a operação 

do sistema de cobrança e prestação de contas por desempenho, porém o próprio sistema de 

monitoramento gera a necessidade de aperfeiçoamento da qualidade do plano e permite sua 

retificação oportuna. De tal modo que uma mudança de qualidade no sistema de direção 

apresenta como ponto crítico o estabelecimento de sistemas de monitoramento pertinentes. 

Desta forma, a garantia do sucesso no monitoramento e na cobrança de prestação de contas 

é o marco entre a passagem da fase de investimento em organização para a de colheita em 

qualidade de direção.1 

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de análise documental e caráter exploratório. Foi 

realizado com base em documentos disponíveis na Sesab atinentes ao sistema RGM, a saber: 

o “Manual para Capacitação e Utilização do Sistema RGM” e os relatórios oriundos do próprio 
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sistema, dos quais foi extraído o máximo de informações possíveis sobre o seu funcionamento. 

Além desses, considerou-se oportuna a utilização do produto realizado por meio da Cooperação 

Técnica entre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Sesab, intitulado “Mapeamento 

das Realizações do Governo, na Área da Saúde, Segundo as Linhas de Ação do Plano Estadual de 

Saúde 2008-2011” e dos seguintes instrumentos de planejamento: Relatórios de Gestão 2010 e 

2011; Agenda Estratégica de Saúde 2009/2010; Programação Anual de Gestão-2011. 

 Para descrição e análise, utilizaram-se como variáveis os aspectos caracterizadores 

do processo de Cobrança e prestação de contas definidos no referencial teórico de Matus.1,3 

Para tanto, definiu-se como categoria central: “RGM como ferramenta de cobrança e 

prestação de contas”. Nesta categoria foram analisados os seguintes aspectos: publicidade 

das informações, parâmetros/critérios de seleção das informações, concretude/avaliabilidade, 

confiabilidade, alcance de responsabilidade e conteúdo da informação. Estas variáveis 

possibilitaram algumas indagações-chave, que foram respondidas à luz dos citados documentos 

referentes ao sistema RGM.  Deste modo, a caracterização do sistema RGM como ferramenta 

gerencial para a cobrança e prestação de contas no processo de monitoramento da Sesab, no 

período de 2010 a 2011, foi realizada conforme esquematizado no Quadro 1.

Aspectos sobre a cobrança e 
prestação de contas (Matus, 

1996, 2000)
Categoria central

Aspectos 
constitutivos da 

análise
Indagações-chave

Seja realizada publicamente e 
com um sistema de prestação de 
contas transparente.

RGM como 
ferramenta de 
cobrança e prestação 
de contas

Publicidade das 
informações

Quem tem acesso às informações 
do sistema RGM na Sesab? 

Como as informações do sistema 
RGM são difundidas?

Seja realizada de 
forma sistemática, com 
estabelecimento dos momentos 
e critérios de avaliação anterior 
à prestação das contas.

Parâmetros/ critérios 
de seleção das 
informações

Quais informações são inseridas 
neste sistema?

Qual o intervalo de tempo de 
alimentação do sistema?

Qual é a periodicidade de 
disponibilização das informações 
do sistema RGM?

Refiram-se a compromissos 
concretos e de precisão avaliável.

Que se constituam em um 
método de avaliação pessoal e 
institucional.

Implique em prêmios ou 
punições legitimadas pela 
sociedade ou organização.

Concretude/ 
avaliabilidade

As informações contidas 
no sistema RGM permitem 
monitorar a realização de 
compromissos assumidos?

Existem prêmios ou punições 
para avaliação do alcance de 
responsabilidade?

Quadro 1 – Aspectos metodológicos utilizados para caracterização do sistema RGM – 
Salvador (BA) – 2012

(continua)
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Aspectos sobre a cobrança e 
prestação de contas (Matus, 

1996, 2000)
Categoria central

Aspectos 
constitutivos da 

análise
Indagações-chave

Sejam verificáveis e refutáveis, 
com vinculação direta a um 
bom sistema de monitoramento.

RGM como 
ferramenta de 
cobrança e prestação 
de contas

Confiabilidade
As informações são passíveis de 
serem avaliadas quanto à sua 
veracidade?

Que estas contas sejam 
completas, considerando 
o desempenho referente à 
responsabilidade assumida, e 
não se limite a averiguação do 
uso das verbas orçamentárias.

Conteúdo da 
informação

Qual o tipo de informação 
disponível no sistema RGM?
 
São informações numéricas ou 
linguísticas?

Quadro 1 – Aspectos metodológicos utilizados para caracterização do sistema RGM – 
Salvador (BA) – 2012
Fonte: Elaboração própria. 

No que se refere aos aspectos éticos, por se tratar de um estudo desenvolvido 

sem o necessário envolvimento de pessoas em processos de entrevista ou outros 

procedimentos de coleta de dados, não houve necessidade de ser encaminhado para 

avaliação em Comitê de Ética em Pesquisa, porém, para o seu desenvolvimento, foi 

construído um termo de anuência institucional. 

RESULTADOS

Seguindo o modelo metodológico proposto neste estudo, os achados 

encontrados, com base na análise descritiva do sistema RGM, apontaram seus limites e 

potencialidades, considerando a sua utilização como ferramenta gerencial para cobrança e 

prestação de contas no processo de monitoramento da Sesab.

De modo específico, o RGM classifica-se como uma ferramenta do nível 

gerencial. É um sistema destinado às Secretarias de Estado e tem por finalidade garantir o 

registro de todas as realizações do Governo desenvolvidas nos municípios do estado da Bahia. 

Para acessá-lo, cada secretaria estadual recebeu, por meio da SGA/Seplan, login (nome do 

usuário) e senha para serem digitados no endereço eletrônico www.rgm.ba.gov.br.19 Os 

profissionais responsáveis, em cada secretaria, pela alimentação do sistema, são denominados 

de usuários. Estes, após fazerem o login, acessarão a primeira tela do sistema, na qual poderão 

fazer as seguintes ações: trocar senha, iniciar o preenchimento das informações, extrair 

relatórios, importar o arquivo Excel e encerrar a sessão.19 

Sendo assim, o sistema RGM mostra-se efetivo quanto à publicidade das 

informações, uma vez que estas podem ser acessadas pelos representantes/dirigentes diretos de 

cada secretaria e do governo do Estado. Tais informações são acessadas por meio dos relatórios 

gerenciais que se encontram disponíveis em dois tipos de relatórios: Relatórios Detalhados, que 

(conclusão)
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permitem a visualização de todos os registros inseridos no formato original, sem acumular; e 

Relatórios totalizados, nos quais é possível analisar todos os registros acumulados. Estes últimos 

mostram as realizações de forma agregada por realização, por programa e por territórios.19 

A criação desses relatórios pode ser feita no próprio sistema, por meio do 

comando “Adicionar relatório”. Depois, deve-se seguir os campos de montagem, realizando a 

inserção do título, escolha dos campos que deverão aparecer na visualização do documento, 

definição de filtros e salvar. Após criar o relatório, é possível imprimir, exportar os dados para o 

Excel e reordenar qualquer um dos campos selecionados em ordem crescente ou decrescente.19 

Como segundo aspecto analisado, pode-se afirmar que o sistema RGM garante 

a periodicidade da produção das informações. Os registros das realizações ou programas são 

feitos mensalmente em cada secretaria do estado. Posterior à inserção no sistema RGM, as 

informações estarão disponíveis para visualização nos relatórios após serem avaliadas pelo 

administrador do módulo.19

Quanto aos critérios de seleção das informações, o sistema é organizado 

com campos específicos a serem preenchidos durante a inserção de uma nova realização 

governamental. Assim, para iniciar o preenchimento das realizações, são necessários os 

seguintes procedimentos: clicar no menu “Realizações do Governo”; selecionar a secretaria 

ao qual pertence; informar o período de início e conclusão da realização; selecionar o 

programa ou cadastrar um novo, caso ainda não tenha sido acrescentado ao sistema; 

selecionar a realização executada; definir o município onde foi executada; selecionar 

a unidade de medida da realização e digitar a quantidade realizada;19 identificar o tipo 

e a quantidade de beneficiários da realização; informar o valor da realização, utilizando a 

referência em reais; informar a situação em que se encontra a realização (se em andamento, 

deve informar o percentual de conclusão até o momento; se for concluído, deve informar 

se foi entregue ou não). Ademais, é oferecido um campo intitulado “Informações 

complementares” que pode ser utilizado para a inclusão de outros dados referentes à 

informação incluída. Entretanto, se a unidade de medida for “km” ou “obra”, este campo 

torna-se de preenchimento obrigatório. Sempre, ao final do preenchimento, clicar no “salvar” 

para finalização do cadastro ou, se for o caso, cancelar o envio.19 

No que se refere à concretude e avaliabilidade das informações disponíveis, tal 

sistema apresenta-se com grandes potencialidades para garantir o monitoramento da realização 

de compromissos governamentais declarados ou assumidos nos planos de governo. Esta ação é 

possível, pois o RGM disponibiliza informações referentes a compromissos concretos e capazes 

de ser avaliáveis, com referência a diferentes tipos de programas e realizações alocadas nos três 
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níveis de atenção que compõem a rede de saúde SUS-BA; ou seja, é possível acompanhar as 

ações realizadas para Atenção Básica, para Média e Alta Complexidade.

Como exemplos destas realizações, podem-se destacar as seguintes, entre outras 

que podem ser visualizadas no Quadro 2: valor investido em distribuição de medicamentos; 

número de beneficiados com o programa Medicamento em Casa; construção e reforma de 

Unidades de Saúde da Família (USF); expansão e melhora da rede SUS-BA com distribuição 

de equipamentos hospitalares; qualificação de trabalhadores de saúde; repasse financeiro para 

o SAMU 192; construção de central de regulação do SAMU 192; aquisição de ambulância 

convencional; realização de consultas oftálmicas por meio do programa Saúde em Movimento.

Níveis de atenção 
a saúde

Realizações governamentais por Município
(2007-2011)

Programa Realizações de Saúde

Gestão da saúde
Regulação dos Serviços de Saúde Central de Regulação de Serviços de Saúde 

Qualificação de trabalhadores de saúde Trabalhadores de Nível Médio

Atenção Básica

Farmácia Básica Valor investido em distribuição de medicamentos.

Medicamento em Casa Usuários beneficiados

Farmácia Popular do Brasil
Atendimentos
Farmácias inauguradas 

Saúde da Família

Agente Comunitário de Saúde 
USF construída
USF reformada 

Média e alta 
complexidade

Saúde em Movimento
Cirurgias oftalmológicas
Consultas oftalmológicas

Medicamentos de Alto Custo Pacientes atendidos

Expansão e melhoria da rede SUS-BA

Equipamentos hospitalares
Ampliação e reforma do hospital
Construção do novo hospital geral ou regional
Habilitação de leitos de UTI
Aquisição de ambulância convencional
Aquisição de UTI móvel
Aquisição de veículos administrativos

SAMU 192

Central de regulação do SAMU 192
Repasse financeiro
Motos entregues
Unidade Móvel

Rede Hematológica e Hemoterápica

Hemocentro regional construído
Reforma do Hemocentro Regional
Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue inaugurada
Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue reformada

Quadro 2 – Síntese das realizações governamentais na área da saúde identificadas no 
sistema RGM relacionadas aos respectivos níveis de atenção a saúde – Salvador (BA) – 2012
Fonte: Elaborado com base em informações do sistema RGM (Seplan/BA)19.
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Ainda neste contexto, foi possível constatar que o sistema RGM, mesmo de 

modo limitado, pode configurar-se como um método de avaliação institucional, visto que 

suas informações são essencialmente relacionadas a ações desempenhadas por organizações 

estaduais. Como exemplo de avaliação do desempenho institucional de tais espaços, 

citam-se as realizações feitas pela secretaria estadual de saúde. No entanto, no que diz 

respeito à avaliação pessoal, à existência de algum tipo de punição ou premiação direcionada 

aos responsáveis diretos pela manutenção do sistema e à identificação de que todos os 

profissionais devem ser submetidos a prestação de contas de modo igual, mesmo aqueles 

responsáveis pela cobrança das contas/informações, os documentos analisados não registram 

nenhuma informação. 

Quanto à confiabilidade das informações disponíveis, notou-se que o sistema 

RGM responde a tal questão, pois a sua alimentação é feita por pessoas pré-definidas em 

cada secretaria estadual, o que facilita a avaliação quanto à veracidade. Ademais, este 

configura-se como um sistema de monitoramento cuja finalidade é acompanhar as ações 

governamentais e fornecer as informações referentes às realizações de cada secretaria 

estadual nos municípios baianos. 

Seguindo a perspectiva de proporcionar a identificação da eficácia do sistema 

de prestação de contas, como último aspecto, encontrou-se que o conteúdo das informações 

disponíveis no RGM encontra-se organizado para acompanhar as ações por programa de 

governo de cada Secretaria, indo além do valor gasto em cada realização. Para tanto, possui 

como campos obrigatórios os seguintes: “secretaria” à qual pertence a realização; “data inicial 

e data final”; “programa associado”; “realização” executada; “município” onde foi realizada; 

informa se o “dado é acumulável”; especifica a “unidade de medida”; indica a “quantidade” 

e o “tipo de beneficiário”; informa o “valor” em reais utilizado para a realização; a “situação” 

em que se encontra (em andamento ou concluído); por fim, encontra-se a inclusão de dados 

extras, se necessário, no campo das “informações complementares”.19

De modo mais específico, é possível observar, no Quadro 2, as informações 

disponíveis pela Sesab, sistematizadas com base nos programas e nas realizações de saúde 

identificadas no sistema RGM, de acordo com o nível de atenção a saúde em que se inserem. 

Tais realizações foram efetuadas no período de 2007 a 2011, com uma predominância, neste 

período, de realizações desenvolvidas no nível de atenção da Média e Alta Complexidade, 

relacionadas a programas como Saúde em Movimento, Medicamento de Alto Custo, 

Expansão e melhoria da rede SUS-BA, SAMU 192 e Rede Hematológica e Hemoterápica, 

seguidas das realizações na Atenção Básica e na Gestão da Saúde.
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DISCUSSÃO

Ao realizar a articulação dos achados deste estudo com o enfoque conceitual do 

Triângulo de Governo e do Triângulo de Ferro da gestão,1,3 proposto neste trabalho, notou-se 

que o sistema RGM configura-se como uma ferramenta gerencial capaz de potencializar a 

cobrança e a prestação de contas, aperfeiçoar o sistema de alta direção estratégica do 

governo da Bahia e, de modo mais específico, de cada secretaria estadual responsável pela 

alimentação direta dos dados deste sistema.

Foi possível identificar como potencialidades da utilização do sistema RGM 

enquanto ferramenta gerencial para a cobrança e prestação de contas no processo de 

monitoramento da Sesab, no período de 2010 a 2011, os seguintes aspectos: ocorrência da 

publicidade de suas informações para os representantes diretos e dirigentes de cada secretaria 

e do governo do Estado, com garantia da periodicidade na produção dos dados; os dados 

são disponibilizados em relatórios mensais, organizados segundo critérios específicos de 

seleção. Ademais, as informações disponíveis referem-se a compromissos concretos e capazes 

de serem avaliáveis, verificáveis ou refutáveis no que diz respeito à confiabilidade, além de 

serem organizadas para acompanhar o desempenho das responsabilidades assumidas, não se 

limitando à descrição dos gastos orçamentários. 

Tais achados concorrem para a manutenção da eficácia do sistema de cobrança 

e prestação de contas, uma vez que é necessário que as contas sejam prestadas publicamente, 

caso se trate do nível político, ou sejam difundidas até seus afetados, caso se refira a níveis 

gerenciais. Também precisam ser sistemáticas, para que a informação seja considerada 

relevante e os critérios de sua avaliação sejam estabelecidos e conhecidos por todos 

antecipadamente. É essencial que as contas prestadas sejam verificáveis e refutáveis, com 

vinculação direta a um bom sistema de monitoramento; devem ser completas, estendendo-se 

ao desempenho no tocante à responsabilidade assumida, e não apenas se limitar ao emprego 

de verbas orçamentárias. Ademais, as contas/informações precisam referir-se a compromissos 

– algo que o outro pode e deve cobrar para seu cumprimento – concretos, de precisão 

avaliável, realização de operações, eficiência, eficácia, oportunidade, qualidade, entre outros.3

Foram identificadas, entretanto, algumas características limites do sistema 

RGM, que podem interferir na qualidade e eficácia do sistema de cobrança e prestação de 

contas, referentes à inexistência de prêmios e punições legitimados pela sociedade ou pela 

organização diante da avaliação dos resultados alcançados, com base nos compromissos 

assumidos. Também não foi possível identificar se as informações advindas deste sistema 

constituíam-se como um método de avaliação pessoal e institucional, e se todos os indivíduos 
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responsáveis por cobrar pelo desempenho estavam, ao mesmo tempo, sujeitos a prestação de 

contas de modo igualmente rigoroso.3

O propósito deste sistema deve ser a sistematização das ações referentes à 

checagem do processamento de problemas, cumprimento de operações e cobrança de 

resultados. Para tanto, demanda planejamento e valorização das suas práticas, motiva a uma 

melhor qualidade da agenda e da gerência e traduz-se na pressão pelo que é importante, 

submetendo todo o aparelho organizacional à regra da responsabilização, levando à superação 

da mediocridade política.2 A necessidade de garantir a qualidade desse sistema de cobrança 

e prestação de contas, considerado como o ponto-chave do Triângulo de Ferro da gestão 

estratégica, exige a sua vinculação direta a um sistema de monitoramento eficaz, capaz de 

gerar o aperfeiçoamento da qualidade do processo de planejamento e a sua retificação em 

tempo oportuno.1 Neste sentindo, mesmo diante desses limites identificados no sistema RGM, 

as suas potencialidades tornam-no capaz de fomentar repercussões positivas no processo de 

monitoramento da Sesab, mediante a qualificação do sistema de cobrança e prestação de contas. 

A subutilização deste sistema no processo de planejamento desta instituição pôde ser observada 

nos documentos analisados, o que também pode configurar-se como uma atual limitação.

No que diz respeito ao Plano Estadual de Saúde (PES) – 2008-2011, documentos 

mostram que a conexão entre as linhas de ação e os compromissos do PES 2008-2011 com 

os programas e realizações de saúde do RGM não é exata. Ou seja, não há uma correlação 

precisa entre as sete linhas de ação e os treze compromissos do Plano Estadual, uma vez que as 

informações do RGM estão interligadas somente a quatro linhas de ação e seis compromissos.20

Quanto à Agenda Estratégica de Saúde (AES) – 2009-2010 e à Programação 

Anual de Saúde (PAS) – 2011, atual denominação da AES, percebeu-se a inexistência de 

correlação entre estes instrumentos e o sistema RGM, nos quais não há menção da utilização 

deste sistema para o processo de monitoramento das metas assumidas anualmente. Tal 

processo é feito por meio do preenchimento de um instrumento específico, o qual contempla, 

dentre outras coisas, o desempenho da execução das metas físicas, orçamentárias e 

financeiras dos órgãos/setores da Sesab por ação estratégica, compromisso e linha de ação.21,22 

O processo de monitoramento da PAS ocorre mensalmente – com o envio, pelas 

áreas técnicas da Sesab, das informações concernentes ao acompanhamento da execução 

das metas físicas – e a cada trimestre – quando é realizada uma avaliação da execução das 

ações programadas, tendo como produto final o Relatório de Prestação de Contas. Essas 

informações são utilizadas para alimentação do Sistema de Planejamento de Governo (Siplan), 

que facilita a análise integrada do desempenho físico e orçamentário das metas.23,24 
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A análise do Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2010 e de 2011 permitiu 

observar que não há evidências da utilização do sistema RGM no processo de monitoramento 

dos compromissos e metas assumidos no Plano Estadual de Saúde e nas respectivas PAS, 

bem como na avaliação de desempenho realizado pela Sesab no período considerado neste 

estudo. Tais constatações reforçam a atual subutilização do sistema RGM no processo de 

planejamento desenvolvido nessa instituição.

 Diante das ideias expostas e com apoio das concepções teórico-metodológicas 

de Carlos Matus referentes à prática da planificação e governo, mesmo considerando os 

limites identificados, pode-se afirmar que o sistema RGM apresenta-se como uma estratégia 

capaz de potencializar a capacidade de governo dos dirigentes, essencialmente daqueles 

inseridos na Sesab, por meio da sua vinculação ao sistema de cobrança e prestação de contas 

existente nesta Secretaria. 

Tal ideia é fortalecida ao considerar-se que, no funcionamento ideal do 

Triângulo de Ferro, a petição de contas por problemas e resultados fomenta a necessidade 

de uma planificação sistemática no escritório do dirigente máximo, o que contribui para 

uma racionalização de sua agenda, com destaque dos problemas importantes. Gera-se, 

deste modo, uma demanda geral por planificação nos organismos públicos, que abre a 

oportunidade da gerência (descentralizada) por operações como processo criativo. Esta, por 

sua vez, remete à possibilidade prática da planificação descentralizada e à possibilidade de 

prestar contas por problemas e resultados. Por fim, a petição e prestação de contas motiva 

uma melhor qualidade da agenda, da planificação, da gerência, e dos demais sistemas 

organizativos que compõem a direção estratégica.17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caracterização e análise do sistema RGM, considerando o referencial teórico 

adotado neste estudo, o qual se refere ao enfoque conceitual do Triângulo de Governo e do 

Triângulo de Ferro da gestão, ambos propostos por Carlos Matus, revelaram os limites e as 

potencialidades desta ferramenta. Ademais, permitiu elucidar as suas potências para garantia 

da eficácia e para qualificação do sistema de cobrança e prestação de contas no processo 

de monitoramento da Sesab, aspecto que o configura como estratégia potencializadora da 

capacidade de governar dos dirigentes. 

Entre os limites verificados, vale destacar que ficou evidente a subutilização 

do sistema RGM e das informações por este disponível no processo de planejamento da 

instituição Sesab, uma vez que não há referência da sua utilidade durante a formulação dos 
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instrumentos e métodos de planificação (Plano de Saúde, Relatório de Gestão, Programação 

Anual de Saúde) adotados nessa organização, no período considerado neste estudo. 

Diante deste contexto, sugerem-se algumas recomendações para fomentar a 

viabilidade do sistema RGM no processo de planejamento da Sesab. Inicialmente, destaca-se 

a importância desse sistema, enquanto parte do processo de monitoramento, ser totalmente 

descentralizado e permitir o acesso das diferentes áreas técnicas que compõem a Secretaria, 

no sentindo de possibilitar a correção e alimentação oportuna em cada nível envolvido na 

produção da informação. Para tanto, considera-se essencial entender a funcionalidade e o 

valor deste instrumento para a gestão em saúde e estimular sua adesão e incorporação como 

parte do processo de trabalho no planejamento dessa instituição. 

 Deste modo, considerando a possibilidade de inserção de distintos programas e 

realizações, emprego de verbas orçamentárias, da periodicidade na produção e publicização 

mensal das informações, entre outros dados possíveis de serem inseridos ou demandados 

desse sistema, o seu uso pode ser potencializado para o acompanhamento dos compromissos 

e metas assumidos e declarados no Plano Estadual de Saúde, sendo possível sua utilização 

para o monitoramento anual da Programação Anual de Saúde e, consequentemente, para 

produção final dos Relatórios de Gestão e de Prestação de Contas. 

O processo de análise apresentou lacunas no que se refere à escassa existência/

disponibilidade de documentos atinentes ao objeto em estudo, em parte pelo fato de o 

sistema RGM ser uma ferramenta implementada recentemente pelo governo do estado 

da Bahia. Assim, os achados desta pesquisa documental despertam a necessidade de 

futuras investigações e discussões acerca da questão para melhor elucidar a funcionalidade 

desse sistema como ferramenta estratégica do processo de cobrança e prestação de contas 

desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
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