
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO – COFIN/ CNS 
MISSÃO: ACOMPANHAR O ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

PLANO DE TRABALHO 2011 
AÇÃO ESTRATÉGIA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 
ATIVIDADES PRAZO 

• Acompanhamento da 
elaboração do orçamento do 
Ministério da Saúde (PPA; 
LDO; LOA) 

Elaboração de calendário de Reuniões 
Ordinárias e enviar às áreas do MS. 
Articular com as Comissões Intersetoriais 
do CNS, conforme os marcos legais. 

Requerer ao Ministério da Saúde do envio do Pré 
Projeto de LDO. 
 
 

Fevereiro/ 2011 
 
 
 

Análise do pré- projeto de LDO enviado pelo MS, tendo 
como referência a análise da execução do exercício 
anterior. 
 

Março/2011 
 
 
 

 
Requerer ao Ministério da Saúde do envio do Pré 
Projeto do PPA e da LOA. 
 

 
Junho/2011 
 
 

Análise do pré- projeto do PPA e LOA enviados pelo 
MS, tendo como referência a análise da execução do 
exercício anterior. 

Julho/2011 

• Acompanhamento da 
execução orçamentária e 
financeira das ações de 
saúde, no contexto prioritário 
do PNS. 
 

Articulação com as Comissões 
Intersetoriais do CNS Monitoramento dos 
Pactos em Defesa do SUS, pela Vida e de 
Gestão, Mais Saúde;  

Analisar o relatório trimestral de prestação de contas 
elaborado pelo Ministério da Saúde, a partir do definido 
em conjunto pela SPO/MS e COFIN/CNS, a luz dos 
instrumentos PPA/LDO/LOA, preconizando aspectos 
qualitativos que impactam na saúde da população 
 

Fevereiro 2011; 
Maio 2011; 
agosto/2011; 
novembro/2011 e 
fevereiro de 2012. 

 
Requerer ao Ministério da Saúde o envio do Relatório 
Anual de Gestão - RAG 2010. 
 

 
Fevereiro/2011 
 
 



Analisar o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2010 
elaborado pelo Ministério da Saúde, a partir do 
cumprimento dos quesitos estabelecidos no formulário 
de conformidade elaborado pela COFIN, dos 
parâmetros do Plano Nacional de Saúde (PNS) e da 
Programação Anual de Saúde (PAS) 
 
 

Março/2011 
 

• Sensibilização sobre o 
tema orçamento e 
financiamento para o 
controle social 

Comunicação permanente com as 
comissões do CNS e Conselhos estaduais 
e municipais 

 
Dar continuidade as visitas às Comissões do CNS 
 
 

Permanente 

Operacionalização das propostas aprovadas no 
Encontro Nacional em novembro/2009 e na Oficina: 
Relatório Anual de Gestão – Instrumento do Controle 
Social em novembro/2010  
 
 

1º Semestre/2011 

 
Produção de Material escrito sobre orçamento e 
financiamento no controle social para publicação 
 

2º Semestre/2011 

 
Destacar a questão do Financiamento da Saúde entre 
os temas nas Conferências de Saúde 

1º Semestre/2011 

 


