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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta resultados do estudo desenvolvido por Grupo de
Trabalho, instituído por meio da portaria nº 204 de 08 de maio de 2018, que
analisou o desempenho operacional das subseções do Coren-BA.
O referido estudo se debruçou sobre uma avaliação de dados e informações,
dentro de um período de cinco anos, coletados com as áreas que têm interface
com as atividades desempenhadas nas subseções, de modo a gerar insumos para
análise acerca da eficácia e eficiência de operação das subseções, propondo ao
final do estudo a adoção de medidas corretivas que visem corroborar para
melhoria do funcionamento da instituição e consequente prestação de serviços à
sociedade.
Ademais cabe ressaltar que na composição do grupo de trabalho supracitado foram
envolvidos cinco diferentes setores, tendo ainda o estudo contado com a
participação de outros ao longo de sua elaboração, sendo este reflexo de uma
análise multifacetada que visa o melhor benefício ao Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia.

1. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O Estudo do Desempenho Operacional das subseções originou-se a partir de
discussões ocorridas na 1º Reunião de Colegiado Gestor de 2018 realizada no mês
de abril. As discussões levantaram relevantes insumos a serem avaliados, pelo qual
se motivou a realização do estudo, e os quais apresenta-se de modo mais
detalhado na análise que segue.

1.1. ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS
A partir da análise da atual infraestrutura das subseções foi avaliado que na maior
parte destas o espaço físico em uso é inadequado perante as necessidades dos
servidores e dos profissionais de enfermagem.
Subseções de maior porte passaram por processo de mudança de localidade nos
últimos anos para melhoria de condições de atendimento, sendo estas Feira de
Santana, Itabuna e Vitória da Conquista. Todavia, estes espaços ainda carecem de
aporte de mobiliário, bem como ampliação de estrutura para viabilizarem
melhores condições de atendimento aos profissionais de enfermagem. A par
destas, as subseções consideradas de pequeno e médio porte em sua integralidade
apresentam espaços reduzidos e/ou desprovidos de mobiliário adequado ao seu
funcionamento.
Este componente destacado tem gerado ao longo do tempo dificuldades
operacionais, tais como: afetação do trabalho de atendimento ao público sobre o
enfermeiro fiscal; dificuldades na realização de oitivas de processo ético;
insuficiência de cômodos para abrigar devidamente os profissionais de
enfermagem; dentre outros.
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Outro importante fator relativo à infraestrutura diz respeito a fragilidade do
processo de manutenção predial nestas localidades. Embora nos últimos anos os
serviços de reparo tenham aumentado em consequência de ampliação de escopo
do contrato de manutenção predial, avalia-se que os recursos disponíveis ainda
são insuficientes para o quantitativo de subseções existentes no Coren-BA.
Atualmente, o quantitativo de subseções não viabiliza a realização de uma
manutenção predial preventiva, ocorrendo sempre de modo corretivo e
ocasionando demora na resposta aos problemas e multiplicação de ocorrências
desta ordem. Além deste fato, a multiplicidade de subseções espalhadas em
diferentes localidades inviabiliza a organização de uma sistemática de
manutenção, bem como de uma concentração de recursos em determinados
imóveis, fazendo com que as demandas não sejam solucionadas em nenhuma
subseção em sua integralidade.
Este componente, por sua vez, implica na insatisfação dos servidores com as
condições de trabalho; fechamentos recorrentes por problemas estruturais; e
fragilização da imagem institucional do Conselho.

1.2. ASPECTOS LOGÍSTICOS
Atualmente a estrutura de transporte do Coren-BA à disposição das subseções tem
por foco essencialmente o atendimento às demandas de fiscalização, com a
centralização de motoristas na Sede e programação mensal de viagens para o
interior, realizando rodízio de atendimento por cada subseção. Acresce-se a esta
estrutura a disponibilização de 2 (dois) veículos para uso dos enfermeiros fiscais
nas subseções de Feira de Santana e Teixeira de Freitas.
O modelo anteriormente apresentado vem sendo aplicado desde o ano de 2016.
Todavia, embora tenha contribuído para melhoria do suporte a realização das
atividades de fiscalização, em especial o acesso a áreas rurais ou de difícil trafego,
avalia-se que a estrutura é ainda insuficiente para atender de modo pleno às
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necessidades de fiscalização no interior. Isto toma por base alguns fatores
limitadores da atividade como: tempo perdido em deslocamento de ida e retorno
do motorista da Sede até a subseção, com perda de 2 (dois) dias de fiscalização;
insuficiência de veículos gerando desgaste excessivo da frota e prejudicando a sua
manutenção; e longo tempo de espera para atendimento de demanda em função
do rodízio de subseções.
Avalia-se que os fatores supracitados refletem que o sistema apresentado é
parcialmente eficaz, necessitando ser reforçado tanto no quantitativo de veículos
disponíveis quanto no quantitativo e localidade dos motoristas que prestam o
atendimento destas demandas.

1.3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS
No que tange aos recursos tecnológicos avalia-se que as subseções estão dotadas
de equipamentos de informática adequados para realização do seu trabalho,
estando ainda pendente a renovação de parte do parque tecnológico. Todavia, no
que se relaciona às questões de internet ainda há fragilidades na estrutura.
Ressalta-se que em boa parte das subseções o volume contratado de internet é
insuficiente, em especial para realização de atividades no sistema de atendimento
ao público (Incorp), o que causa grande letargia no atendimento aos profissionais
de enfermagem. Este fator já desencadeou diversos problemas operacionais como:
fechamento de subseção por falta de internet; lentidão e reclamação no
atendimento aos profissionais de enfermagem; dentre outros.

1.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
A estrutura administrativa das subseções é ponto recorrente de discussão e
avaliação ao longo dos últimos anos pela direção do Coren-BA. Sabe-se que cada
subseção é uma estrutura simplificada dos serviços de atendimento ao público
(Inscrição, Registro e Cadastro) e de plantão fiscal (Fiscalização do Exercício
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Profissional). Todavia, os servidores que desempenham estas atribuições fazem
parte de departamentos distintos que não se subordinam, e que, deste modo, não
atuam de forma coordenada.
Mediante tal reflexão cabe inferir que não há hoje critério definido acerca da
responsabilidade pela gestão das subseções, havendo sempre discussões acerca do
papel do enfermeiro fiscal de uma subseção uma vez que consta nos editais de
concurso de 2008 e 2014, já realizados pelo Coren-BA, apenas a atribuição:
“Assessorar a organização física e funcional da Subseção”, não havendo, inclusive,
tal previsão no edital de 2006. Avaliando a realidade das subseções destaca-se que
tal papel acaba por ser assumido intrinsecamente pela maior parte dos
enfermeiros fiscais. Todavia, tal processo varia de acordo com o perfil profissional
de cada de um destes, não havendo ainda meio de acompanhar e verificar o
cumprimento deste papel posto que não há, conforme dito, responsabilidade
expressa do mesmo quanto a exercê-lo.
O componente supracitado gera inúmeras distorções na rotina diária de uma
subseção. Destacam-se enquanto distorções de maior relevância as seguintes:
centralização de resoluções administrativas na Sede, fragmentando a gestão
administrativa da subseção e atrasando o prazo de resposta às demandas; prejuízo
no planejamento de fiscalização por dedicação do enfermeiro à atividades
administrativas; e acúmulo de funções do assistente de desenvolvimento como
atendimento ao telefone, expedição de malote, ida à instituições para
atendimento de demanda jurídica, ida aos correios para postagem de documentos,
dentre outros.
Um dos desdobramentos da estrutura administrativa, a substituição de férias dos
assistentes de desenvolvimento de subseções que possuem um único assistente
apresenta sérias dificuldades em sua operacionalização. A primeira delas diz
respeito aos custos, uma vez que apenas em volume de diárias a despesa de
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substituição de férias de 30 (trinta) dias de um assistente chega a custar cerca de
três vezes mais que o salário base do mesmo.
Um segundo fator é a questão logística visto que a cada semana é enviado um
assistente substituto partindo de uma subseção distinta para realizar a cobertura,
ensejando em compras de passagens, portaria de substituição, pagamento de
diárias, dentre outros.
E um terceiro e último fator diz respeito a ineficácia administrativa, uma vez que
o deslocamento de servidor de subseção para a cobertura acaba por fragilizar a
estrutura de atendimento daquela que cedeu o substituto, além de gerar quebra
do fluxo de atendimento pela constante troca da assistente substituto.
Esses fatores agrupados acabam por gerar problemas não somente de ordem
logística e de custo, como também geram, ocasionalmente, fechamentos
temporários ou prolongados das subseções tanto para operacionalizar a logística
quanto para otimizar os custos gerados pela substituição.
Por

fim,

destaca-se

como

componente

final

da

desgastada

estrutura

administrativa a gestão de processos de trabalho desenvolvidos nestas localidades,
uma vez que a efetividade desta pelo Departamento de Fiscalização e pelo
Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro fica comprometida devido ao alto
número de subseções distribuídas pelo estado. O quantitativo de polos no interior
implica em maior esforço nas ações de comunicação interna e maior dispersão de
dados e informações.
Esse componente afeta diretamente a rotina desses departamentos, gerando por
distorções: empecilhos à ordenação de normas e procedimentos; fragmentação do
processo de comunicação; dificuldade de controle dos resultados aferidos por
polo, dentre outros.
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2.PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DAS SUBSEÇÕES
Considerando a importância de se obter uma avaliação sobre o máximo de
perspectivas possíveis acerca do projeto em questão foi definida a realização de
visitas à cada uma das onze subseções para conceder aos servidores que nelas
trabalham a oportunidade de expor seus pontos de vista quanto ao atual
funcionamento das unidades, destacando as principais deficiências e propondo
soluções corretivas, o que veio a ocorrer entre os meses de janeiro a abril do ano
de 2019.
Expõe-se, então, abaixo uma síntese dos pontos mais mencionados pelos
servidores, constando o detalhamento das entrevistas no anexo II do presente
relatório.

2.1. INCÔMODOS E DIFICULDADES
Avaliando os incômodos e dificuldades mais citados pelos servidores das subseções
pode-se destacar que três temáticas obtiverem maior menção entre os
entrevistados, a saber: estrutura física; tecnologia e comunicação.
No que tange à estrutura física os apontamentos são direcionados, em parte dos
casos, à limitação de espaço e layout dada a ausência de separação entre as
atividades de atendimento e fiscalização e pouco espaço para acomodação dos
profissionais de enfermagem e dos próprios servidores.
Foi também destacada a ausência de manutenção nas instalações, problemas de
climatização dos ambientes e insuficiência/obsolescência do mobiliário, sendo
este tópico o mais citado entre todos os entrevistados.
O segundo tópico de maior menção foi relativo à qualidade das tecnologias das
subseções. Se destacou problemas relativos tanto à qualidade de internet quanto
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à lentidão do Sistema Incorp, prejudicando grandemente a velocidade no
atendimento aos profissionais de enfermagem, sendo também mencionado, em
menor escala, a antiguidade dos equipamentos de informática utilizados para
trabalho dos servidores.
O terceiro tópico mais citado está relacionado com a comunicação interna provida
entre sede e subseções. Os entrevistados relataram diversos problemas no fluxo
de informação entre essas instâncias e na necessidade de se estabelecer padrões
na forma de comunicação, em especial quanto a padronização dos processos de
trabalho.
Além dos três tópicos citados houve repetição de menção, em menor escala, dos
seguintes pontos: quadro de pessoal deficitário, transporte para a fiscalização
insuficiente, qualidade da limpeza e atendimento telefônico.

2.2. PROPOSTAS DE SOLUÇÕES
Quanto às propostas de soluções os entrevistados sugeriram, de modo geral, a
resolução dos próprios problemas acima elencados, como manutenção de
estrutura, ampliação de linhas telefônicas, ampliação de dias de faxina, dentre
outras.
Todavia, cabe mencionar algumas proposições que não se enquadram nesta
categoria e que receberam mais de uma menção por parte dos servidores, a saber:
criação de serviço de call center; padronização de horário de atendimento das
subseções e contratação de pessoal.
Com relação ao call center foi pontuado pelos servidores a grande concentração
de chamadas telefônicas recebidas pelos mesmos que em muitos momentos se
encontram em processo de atendimento ao público, o que ora inviabiliza o
atendimento telefônico, ora atrasa o atendimento ao profissional, gerando
substanciais queixas inclusive no sistema de ouvidoria do órgão. A propositura do
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serviço visa a centralização das chamadas telefônicas das subseções num único
polo para descentralizar as referidas atividades e melhorar o retorno aos
profissionais.
A padronização do horário visa estabelecer uniformidade no funcionamento das
subseções, tendo em vista que hoje cada uma funciona em horário definido por
elas próprias. Além da padronização de horários agregou-se a proposta de reservar
uma hora da jornada diária para realização de atividades administrativas que são
executadas nessas instâncias como preparação de malote, lançamento de registros
no sistema Incorp, dentre outras, reduzindo minimamente o tempo de
atendimento ao público, fato este que já se detectou já ter ocorrido em algumas
subseções ainda que de modo informal.
Por fim, a contratação de servidores coaduna com a identificação do quadro de
pessoal reduzido na visão dos entrevistados, destacando-se a importância de
reforçar a quantidade de assistentes nas subseções, mesmo naquelas que já
possuem dois postos de trabalho, como forma de dar apoio a execução de
atividades administrativas e agregar melhor prestação de serviço aos profissionais.
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3.ANÁLISE DE DADOS
Expostos os motivos norteadores que balizaram a realização do estudo e a
percepção dos servidores quanto ao funcionamento das subseções, faz-se
necessário apresentar os dados que compuseram a pesquisa, a qual foi delimitada
entre os exercícios de 2014 a 2018, realizando uma exposição do cenário atual e
avaliando cada componente e suas relevâncias.

3.1. DADOS GERAIS
3.1.1.

Perspectiva Interna

O Coren-BA possui atualmente 11 (onze) subseções, as quais são compostas por
enfermeiros fiscais e auxiliares de fiscalização que atuam na cobertura de
fiscalização da região, e assistentes de desenvolvimento, os quais prestam o
serviço de atendimento ao público. Dito isto, faz-se necessário compreender como
se dá o preenchimento desses postos de trabalho por cada cargo em cada
subseção, conforme consta na Tabela 1.
Tabela 1 – Cargos por subseção

ENFERMEIROS

ASSISTENTES DE

AUXILIAR DE

FISCAIS

DESENVOLVIMENTO

FISCALIZAÇÃO

Alagoinhas

01

01

-

Barreiras

01

02

-

Feira de Santana

03

02

-

Guanambi

01

01

-

Irecê

01

01

-

Itabuna

02

04

-

Jequié

01

02

-

Juazeiro

01

02

-

Paulo Afonso

01

01

-

Teixeira de Freitas

01

01

-

SUBSEÇÃO
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Vitória da Conquista

02

02

01

TOTAL

15

19

01

Fonte: Dados do Núcleo de Gestão de Pessoas

Acerca desta divergência de distribuição de pessoal é possível perceber que se
manifesta semelhante situação quando analisada a distribuição das instituições de
saúde e municípios de cobertura por cada subseção, conforme se vê na Tabela 2.
Tabela 2 – Instituições e Municípios por subseção

SUBSEÇÃO

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

MUNICÍPIOS DE COBERTURA

Alagoinhas

389

28

Barreiras

353

28

Feira de Santana

1079

78

Guanambi

503

37

Irecê

500

38

Itabuna

526

42

Jequié

311

31

Juazeiro

428

26

Paulo Afonso

338

24

Teixeira de Freitas

415

21

Vitória da Conquista

404

40

Fonte: Dados do Departamento de Fiscalização

Diante dos quadros apresentados cabe inferir que atualmente não há uma
padronização na distribuição de funções e atividades dentro do conjunto de
subseções existentes. Tal fato é notável tanto no que diz respeito ao quantitativo
de servidores para cada cargo por subseção quanto ao grau de cobertura de cada
subseção perante as instituições de saúde e municípios.
Isso posto, julga-se necessário que se estipulem parâmetros de funcionamento por
cada conjunto de subseções, de acordo com o grau de informações acima
apresentado, de modo a classificar as subseções em padrões de funcionamento
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diferenciados, e provê-las de infraestrutura devida ao atendimento de suas
necessidades e do público por essas atendido.
3.1.2.

Perspectiva Externa

Feita a análise do ponto de vista interno faz-se necessário traçar um comparativo
entre a estrutura detida pelo Coren-BA e aquela ofertada pelos demais regionais
de semelhante porte ao objeto de estudo. Desse modo, apresenta-se abaixo um
comparativo dessa estrutura sobre três perspectivas, a saber: Área de cobertura
do estado; Profissionais Inscritos; e Municípios. Dito isso, é importante ressaltar
que para análise foram listados os dez maiores regionais do Brasil para cada
critério estipulado.
3.1.2.1. Por Área de Cobertura
Tabela 3 – Comparativo de subseções por área de cobertura

REGIONAL

ÁREA TOTAL
(Km²)

SUBSEÇÕES

ÁREA POR
SUBSEÇÃO

Amazonas

1.559.159

-

-

Mato Grosso do Sul

357.145

01

357.145,00

Pará

1.247.954

04

311.988,50

Mato Grosso

903.366

05

180.673,20

Tocantins

277.720

02

138.860,00

Goiás

340.111

03

113.370,33

Maranhão

331.937

05

66.387,40

Minas Gerais

586.522

09

65.169,11

BAHIA

564.733

11

51.339,36

Rio Grande do Sul

281.730

08

35.216,25

Fonte: Lista de unidades federativas do Brasil por área x Sites dos regionais

Rua General Labatut, 273, Barris – Salvador/BA • CEP 40070-100
+55 71 3277-3100 • www.coren-ba.gov.br

14 de 98

3.1.2.2. Por Número de Inscritos
Tabela 4 – Comparativo de subseções por número de inscritos

REGIONAL

TOTAL DE
INSCRITOS

SUBSEÇÕES

INSCRITOS POR
SUBSEÇÃO

São Paulo

514.115

14

36.722

Paraná

95.138

03

31.712

Rio de Janeiro

261.790

10

26.179

Ceará

70.503

03

23.501

Minas Gerais

176.417

09

19.601

Pernambuco

95.449

05

19.089

Pará

65.867

04

16.466

Rio Grande do Sul

121.929

08

15.241

BAHIA

122.136

11

11.103

Santa Catarina

56.942

06

9.490

Fonte: Site do Cofen x Sites dos regionais

3.1.2.3. Por Quantidade de Municípios
Tabela 5 – Comparativo de subseções por número de municípios

MUNICÍPIOS POR

REGIONAL

MUNICÍPIOS

SUBSEÇÕES

Paraíba

223

01

223

Paraná

399

03

133

Minas Gerais

853

09

94

Goiás

246

03

82

Piauí

224

03

74

Rio Grande do Sul

497

08

62

Santa Catarina

295

06

49

São Paulo

645

14

46

Maranhão

217

05

43

BAHIA

417

11

37

SUBSEÇÃO

Fonte: Lista de estados brasileiros por número de municípios x Sites dos regionais
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Mediante os dados apresentados torna-se importante tecer considerações acerca
da estrutura atual do Coren-BA para com a praticada em todo o país, sendo
relevante ressaltar que o conselho está representado entre os dez primeiros
regionais nas três categorias analisadas.
O Coren-BA encontra-se na penúltima colocação, à frente apenas do Coren-RS,
ante os regionais com mais extensa área geográfica coberta por subseção, ou seja,
dentre os regionais com maior extensão territorial o da Bahia é o segundo regional
com maior quantidade de subseções para cobrir menor quantidade de metros
quadrados.
No campo relativo a proporção de inscritos por subseção destaca-se que a Bahia
se encontra na penúltima colocação, à frente apenas do Coren-SC, ante os
regionais com maior quadro de ativos, quanto a proporção de profissionais
cobertos pelas subseções. Isso significa que dentre os regionais com maior quadro
de ativos o da Bahia é o segundo no que se relaciona a possuir uma maior
quantidade de subseções para atender a menos profissionais de enfermagem.
Por sua vez, no que se relaciona à quantidade de municípios abrangidos pelas
subseções, o Coren-BA se encontra na última colocação ante aos regionais com
maior número de municípios cobertos no Brasil. Tal informação significa dizer que
que dentre os regionais com maior número de municípios no Brasil, o regional da
Bahia é o que tem a maior quantidade de subseções para atender a menos
municípios em todo o Brasil.
Tais informações permitem aferir que o número de subseções detidas pelo CorenBA está desconforme com a média nacional nos critérios avaliados, fazendo-se
necessário discorrer análise também sobre dados mais específicos para maior
detalhamento da situação.
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3.2. DADOS FINANCEIROS
No que se relaciona a análise financeira destaca-se que o levantamento de
informações relativas a receita gerada pelas subseções foi efetuado no sistema
Incorp, através de relatório que considera o endereço do profissional e a
vinculação da localidade à respectiva subseção. Por sua vez, o levantamento das
despesas considerou informações de contratos e custos lançados no sistema
Implanta, tais como: folha de pagamento; aluguel; energia; postagens e malote;
higienização; material de expediente; impressoras; tributos; dentre outros.
3.2.1.

Receita
Gráfico 1 – Receita líquida por subseção

Fonte: Incorp

O gráfico acima, espelho da planilha de arrecadação constante no Anexo III,
demonstra que as subseções de Paulo Afonso, Irecê e Alagoinhas são as unidades
com menor volume arrecadado no período, sendo, por sua vez, a subseção de
Feira de Santana a unidade de maior arrecadação.
Para efeito de comparação destaca-se, por exemplo, que em valores absolutos a
subseção de Paulo Afonso arrecadou, no período avaliado, o montante estimado
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de R$ 753.818,38, frente a um volume de R$ 3.660.657,17 arrecadado pela
subseção de Feira de Santana, possuindo a primeira uma média de arrecadação
anual quase cinco vezes menor do que a segunda. Tal fato se repete ao se analisar
a média de arrecadação de Irecê e Alagoinhas que alcançam volumes quase quatro
vezes menor que a líder no quesito, conforme pode se ver no gráfico 2, relevando
alto grau de disparidade no rendimento funcional dessas subseções sob a ótica
financeira.
Gráfico 2 – Média de arrecadação anual

Fonte: Sistema Incorp
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3.2.2.

Despesa
Gráfico 3 – Despesa por subseção

Fonte: Sistema Implanta

A análise da despesa, por sua vez, revela que as subseções de Feira de Santana,
Itabuna e Vitória da Conquista são aquelas que detém os maiores custos de
manutenção, em grande parte devido ao custo de pessoal das mesmas, bem como
a subseção de Guanambi representa a que possui menor custo de operação.
Avaliando tais subseções é possível inferir, por exemplo, que a relação entre a
maior e menor despesa não chega a marca de ser três vezes maior, mesmo com
uma diferença 3 servidores na composição do custo de folha de pagamento de uma
para com a outra, o que releva que o grau de disparidade da receita, apresentando
anteriormente, é superior ao grau de disparidade de despesa avaliado neste
subitem, conforme demonstrado no gráfico 4.
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Gráfico 4 – Média de despesa anual

Fonte: Sistema Implanta

3.2.3.

Resultado Operacional
Gráfico 5 – Resultado Operacional

Fonte: Agrupamento de dados dos gráficos 1 e 3
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A partir da somatória de valores dos anos apresentados no Anexo III é possível
avaliar a receita e despesa totais aferidas pelas subseções. Conforme demonstrado
no gráfico 5, apenas três dentre onze subseções apresentaram ao longo dos anos
resultado operacional superavitário, ou seja, suas atividades cobriram os seus
custos de operação neste período. Destaca-se que as subseções de Paulo Afonso,
Juazeiro e Barreiras representam as de maior déficit financeiro, bem como Feira
de Santana sendo a de melhor resultado.
Tabela 6 – Resultado operacional por subseção (Acumulado 2014-2018)
Valores em R$ 1,00

RECEITA LÍQUIDA

DESPESA

TOTAL

TOTAL

Alagoinhas

940.345,08

Barreiras

SUBSEÇÃO

RESULTADO

SITUAÇÃO

1.079.345,98

(139.000,90)

DÉFICIT

1.140.624,24

1.500.219,99

(359.595,75)

DÉFICIT

Feira de Santana

3.660.657,17

2.547.739,91

1.112.917,26

SUPERÁVIT

Guanambi

1.027.384,45

1.001.779,77

25.604,68

SUPERÁVIT

Irecê

988.410,98

1.038.935,46

(50.524,48)

DÉFICIT

Itabuna

2.095.291,28

2.300.809,56

(205.518,28)

DÉFICIT

Jequié

1.168.798,83

1.246.218,21

(77.419,38)

DÉFICIT

Juazeiro

1.041.975,79

1.443.751,16

(401.775,37)

DÉFICIT

Paulo Afonso

753.818,38

1.172.353,10

(418.534,72)

DÉFICIT

Teixeira de Freitas

1.187.032,88

1.193.042,02

(6.009,13)

DÉFICIT

Vitória da Conquista

1.842.943,56

1.654.491,75

188.451,81

SUPERÁVIT

(331.404,26)

DÉFICIT

RESULTADO OPERACIONAL TOTAL
Fonte: Agrupamento de dados dos gráficos 1 e 3

Cabe ainda inferir, todavia, que o resultado de desempenho acumulado das onze
subseções gerou ao longo dos últimos cinco anos, conforme tabela 6, prejuízo
acumulado superior a trezentos mil reais aos cofres do Conselho, o que destaca
que o bom resultado operacional da minoria das subseções é fortemente aplacado
pelo desempenho negativo das demais, refletindo a ausência de capacidade de
auto sustentação em parte destas.
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3.2.4.

Custo de substituição de férias

Um dos principais problemas detectados quanto ao funcionamento das subseções
diz

respeito

ao

custeio

de

substituição

de

férias

de

assistentes

de

desenvolvimento. Tal custo é gerado em função do pagamento de diárias para os
assistentes que são deslocados para cobertura de férias, em geral, de subseções
que possuem um único assistente lotado com vistas a não incidir em suspensão de
atendimento das mesmas durante o período.
Com base nesse registro, podemos avaliar que o pagamento de substituição de
férias nos últimos cinco anos custou ao conselho o montante de R$ 110.925,00,
ensejando um custo médio anual de R$ 22.185,00 para tal finalidade.
Para efeito de comparação, se analisadas as despesas com diárias do exercício de
2018 pode se perceber que o valor dispendido com substituição de férias alcançou
quase que 20% do que fora dispendido com diárias voltadas à atividade de
fiscalização.
O valor em questão se torna ainda mais alarmante quando avaliada a proposta
orçamentária do exercício 2019, onde está previsto o custo de RS 57.600,00 a ser
desembolsado com pagamento de diárias para substituição de férias em
contraposição a um custo de R$ 152.170,00 para custeio de diárias de fiscalização,
ou seja, alcança-se a marca de quase 40% de relação entre as despesas, o que leva
uma reflexão de que tão recurso poderia ser eficazmente utilizado para ampliação
das ações de fiscalização do Coren-BA.
Ainda para fins de comparação é importante destacar o percentual que este custo
alcança em face das entregas relevantes previstas pelo regional aos profissionais
de enfermagem. O montante representa de 23% do orçamento previsto com auxílio
representação de conselheiros; 39% da previsão para realização dos eventos da
Semana Brasileira de Enfermagem nas onze subseções; 92% do orçamento previsto

Rua General Labatut, 273, Barris – Salvador/BA • CEP 40070-100
+55 71 3277-3100 • www.coren-ba.gov.br

22 de 98

para o CBCENF; e é superior em 21% a dotação disponível para realização do
EBATE, relevando o alto grau de impacto também sobra outras ações estratégicas
do regional.

3.3. DADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Acerca dos dados relacionados aos serviços prestados aos profissionais de
enfermagem, representados através do volume de serviços/atendimentos
prestados por subseções, destaca-se que as informações apresentadas foram
obtidas a partir de levantamento de dados do sistema Incorp, o qual lista os
protocolos abertos por tipo de serviço e considera o endereço de residência do
profissional para o qual foi aberto protocolo, uma vez que esse é sistema de
cadastro e não de gerenciamento de atendimentos.
Todavia, essa análise possui algumas restrições que certamente produzem
afetação sobre os dados, uma vez que atendimentos efetuados através do site, email, ou mesmo o profissional lotado no interior que se desloca para efetuar
serviço na capital, não consideram o local onde se deu a prestação do serviço,
mas sim o endereço cadastral do profissional constante em sistema o que, levando
em conta a concentração de atendimento na Sede, levam a relativa distorção dos
dados elevando o número de serviços prestados nas subseções.
Outro importante aspecto a ser destacado é que a listagem em questão enumera
a quantidade de serviços prestados na subseção e não de profissionais atendidos.
Não obstante, é comum que um profissional em atendimento demande mais de
um serviço do atendente, ampliando, deste modo, o quantitativo de profissionais
que realmente são atendidos nestas localidades.
A par dessas barreiras, cabe destacar que ainda assim torna-se perceptível uma
relevante diferença no volume de serviços prestados entre as subseções no
acumulado dos últimos cinco anos, conforme pode ser atestado na tabela 7.
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Tabela 7 – Serviços por subseção (Acumulado 2014-2018)

SUBSEÇÃO

SERVIÇOS

PERCENTUAL

Alagoinhas

5013

6,5%

Barreiras

5665

7,4%

Feira de Santana

13599

17,7%

Guanambi

6148

8,0%

Irecê

4237

5,5%

Itabuna

9306

12,1%

Jequié

5247

6,8%

Juazeiro

6546

8,5%

Paulo Afonso

3573

4,6%

Teixeira de Freitas

4850

6,3%

Vitória da Conquista

12688

16,5%

Fonte: Incorp

Mediante essa tabela nota-se que as subseções de Paulo Afonso, Irecê e Teixeira
de Freitas se apresentam enquanto as três subseções em menor volume de
serviços prestados ao público externo. Os dados relevam que, para as duas
primeiras, a quantidade de serviços prestados chega a ser três vezes menor em
relação à de maior número, neste caso Feira de Santana.
Observa-se ainda no gráfico 6 que as três subseções com melhores resultados
representam quase a metade do percentual de serviços prestados no interior,
atestando uma grande disparidade quanto a concentração de profissionais
existente nos referidos polos.
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Gráfico 6 – Serviços prestados

Além do fator apresentado torna-se importante analisar a proporção de serviços
prestados versus o quantitativo de profissionais inscritos abrangidos por cada
região, bastando para tal observar os dados trazidos pelas tabelas 8, 9 e 10 abaixo:
Tabela 8 – Profissionais Inscritos

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Alagoinhas

3470

3670

3880

4152

4311

Barreiras

3033

3181

3370

3789

4003

Feira de Santana

12688

13319

14089

15066

15676

Guanambi

3557

3715

3918

4208

4370

Irecê

3512

3686

3879

4280

4435

Itabuna

6058

6268

6600

7089

7311

Jequié

3481

3589

3754

4117

4290

Juazeiro

3021

3171

3389

3728

3904

Paulo Afonso

2454

2575

2746

2955

3121

Teixeira de Freitas

3490

3661

3951

4252

4457

Vitória da Conquista

6305

6572

6948

7494

7836

TOTAL

51069

53407

56524

61130

63714

Fonte: Incorp
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Tabela 9 – Serviços prestados

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Alagoinhas

521

812

960

1216

1504

Barreiras

407

797

776

1757

1928

Feira de Santana

1567

1867

2249

3098

4818

Guanambi

461

717

1444

1471

2055

Irecê

429

646

736

1048

1378

Itabuna

945

1633

1673

2267

2788

Jequié

497

625

1036

1195

1894

Juazeiro

632

1078

1451

1321

2064

Paulo Afonso

253

616

775

848

1081

Teixeira de Freitas

591

634

901

1324

1400

Vitória da Conquista

1207

2062

2273

2741

4405

TOTAL

7510

11487

14274

18286

25315

Fonte: Incorp
Tabela 10 – Inscrição x Serviços prestados

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

MÉDIA

Alagoinhas

15%

22%

25%

29%

35%

25%

Barreiras

13%

25%

23%

46%

48%

31%

Feira de Santana

12%

14%

16%

21%

31%

19%

Guanambi

13%

19%

37%

35%

47%

30%

Irecê

12%

18%

19%

24%

31%

21%

Itabuna

16%

26%

25%

32%

38%

27%

Jequié

14%

17%

28%

29%

44%

26%

Juazeiro

21%

34%

43%

35%

53%

37%

Paulo Afonso

10%

24%

28%

29%

35%

25%

Teixeira de Freitas

17%

17%

23%

31%

31%

24%

Vitória da Conquista

19%

31%

33%

37%

56%

35%

TOTAL

27%

Fonte: Agrupamento de dados das tabelas 8 e 9
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Conforme demonstram os dados superiores, o conjunto de subseções do Coren-BA
atendeu nos últimos quatro anos em média 27% dos inscritos abarcados pelas
mesmas, o que revela, majoritariamente, que os profissionais cadastrados no
Conselho não demandam por serviços rotineiros ou prestados in loco por estas
unidades.
É importante ainda ressaltar que a listagem de atendimentos leva em conta o
número de serviços realizados e não necessariamente a quantidade de
profissionais atendidos uma vez que, como já mencionado anteriormente, o
mesmo profissional pode demandar mais de um serviço num mesmo atendimento,
o que fatalmente leva a crer que se levantada a quantidade de efetivo
atendimento os números tenderiam a ser ainda menores.
Diante de tais dados é importante afirmar que um dos principais benefícios da
existência de subseções, o atendimento ao público externo, não está sendo
refletido no resultado produzido por parte dessas, justificando, novamente, a
necessidade em se reavaliar a estrutura atual de funcionamento.
3.3.1.

Estimativa de custos por serviço/atendimento prestado

Com base nos dados de serviços prestados e no custo de operação das subseções,
torna-se possível estimar um custo médio por serviço/atendimento prestado em
cada uma dessas localidades, assim se permitindo avaliar o grau de eficiência
operacional destas.
Para proceder com esta avaliação exclui-se da base de custos a serem avaliados
os relativos às diárias (exceto as de substituição de férias), correios, passagens e
a remuneração dos enfermeiros fiscais. Considera-se ainda que todos os custos
administrativos são registrados como pertencentes à atividade dos assistentes –
forma pela qual atualmente é composto o orçamento do órgão – uma vez que a
atividade

dos

enfermeiros

fiscais

é

tipicamente
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desenvolvimento de ações em âmbito externo, tanto pela fiscalização no
município de lotação quanto pelas constantes viagens a municípios da região. A
partir dessas considerações têm-se então os seguintes registros:
Tabela 11 – Custo médio por serviço prestado
Valores em R$ 1,00

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

MÉDIA

Alagoinhas

102,63

79,65

68,79

55,43

50,38

71,38

Barreiras

301,74

164,55

191,03

91,55

88,23

167,42

Feira de Santana

47,37

66,34

58,08

43,15

32,31

49,45

Guanambi

152,03

103,88

56,49

59,11

43,14

82,93

Irecê

171,73

116,24

110,37

74,61

64,26

107,44

Itabuna

245,93

152,22

160,54

129,97

108,21

159,37

Jequié

232,14

203,92

134,65

130,40

86,17

157,46

Juazeiro

171,20

114,93

95,12

112,81

75,50

113,91

Paulo Afonso

269,85

117,85

103,42

94,07

83,12

133,66

Teixeira de Freitas

122,07

117,25

91,75

65,84

63,12

92,01

Vitória da Conquista

95,45

62,48
MÉDIA

61,63

56,45

38,91

62,99
108,91

A partir destes dados pode se inferir que a subseção que detém menor custo por
serviço/atendimento prestado é a subseção de Feira de Santana (R$ 49,45). Por
outro lado, as subseções de Barreiras (R$ 167,42), Itabuna (R$ 159,37) e Jequié
(R$ 157,46) são as que ensejam maior custo por atendimento prestado para o
conselho.
Agrega-se a este registro o fato que levando em conta os valores apresentados
pelas

onze

subseções,

tem-se

um

custo

médio

de

R$

108,91

por

atendimento/serviço prestado nessas instâncias, ou seja, mais do que o dobro do
valor dispendido pela subseção de menor média.
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3.4. DADOS DE FISCALIZAÇÃO
3.4.1.

Distribuição por área de cobertura

A partir dos dados de fiscalização expostos abaixo destaca-se que é notável a
existência de grande disparidade na cobertura de áreas de fiscalização pelos
enfermeiros, conforme tabela 12.
Tabela 12 – Municípios por enfermeiro-fiscal

DIFERENÇA DA

SUBSEÇÃO

FISCAL

MUNICÍPIOS

Alagoinhas

Fiscal 1

28

7%

Barreiras

Fiscal 1

28

7%

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
1
2
3
1

23
26
28
26
37

-12%
0%
7%
0%
42%

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
1
2
1

38
21
21
31

45%
-20%
-20%
19%

Juazeiro

Fiscal 1

26

0%

Paulo Afonso

Fiscal 1

24

-8%

Teixeira de Freitas

Fiscal 1
Fiscal 1
Fiscal 2

21
20
20
26

-20%
-23%
-23%

1

Camaçari

Feira de Santana2
Guanambi
Irecê
Itabuna
Jequié

Vitória da Conquista
MÉDIA

MÉDIA

Fonte: Dados do Departamento de Fiscalização

Nota-se que o grau de cobertura por enfermeiro fiscal, considerando o total de
munícipios do estado dividido pelo total de enfermeiros fiscais, aponta uma média

1

A subseção de Camaçari foi encerrada em janeiro de 2018, porém a divisão da área de fiscalização permanece a mesma

para a enfermeira fiscal Andressa, agora lotada na sede em Salvador-BA.
2

O município de Feira de Santana é fiscalizado de modo repartido pelas três enfermeiras, estando este, desse modo,

triplicado na contagem.
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de 26 municípios por fiscal. Todavia, as subseções de Guanambi e Irecê
apresentam um quantitativo total de 37 e 38 municípios, respectivamente,
existindo apenas 1 enfermeiro fiscal em cada polo, encontrando-se essas 42% e
45%, respectivamente, acima da média por fiscal.
Por sua vez, as subseções de Itabuna e Vitória da Conquista com 42 e 40
municípios respectivamente, as quais receberam ao fim de 2017 a contratação de
1 enfermeiro fiscal para cada polo contando neste momento com 2 fiscais cada,
encontram-se de 20% a 23% abaixo da média por fiscal.
Os dados acima podem ter sua análise ratificada também quando colocados do
ponto de vista do número de instituições de saúde, uma vez que a média por
enfermeiro fiscal é de 356 instituições, conforme tabela 13.
Tabela 13 – Instituições de saúde por enfermeiro-fiscal

INSTITUIÇÕES

SUBSEÇÃO

FISCAL

Alagoinhas

Fiscal 1

389

9%

Barreiras

Fiscal 1

353

-1%

Camaçari

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
1
2
3
1

456
376
374
329
503

28%
6%
5%
-8%
41%

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
1
2
1

500
263
263
311

40%
-26%
-26%
-13%

Juazeiro

Fiscal 1

428

20%

Paulo Afonso

Fiscal 1

338

-5%

Teixeira de Freitas

Fiscal 1
Fiscal 1
Fiscal 2

415
202
202
356

16%
-43%
-43%

Feira de Santana
Guanambi
Irecê
Itabuna
Jequié

Vitória da Conquista
MÉDIA

DE SAÚDE
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Analisando novamente os polos acima citados, destaca-se que as subseções de
Guanambi e Irecê – 1 enfermeiro lotado em cada - cobrem um total de 503
instituições, a primeira, e 500 instituições, a segunda. Já as subseções de Itabuna
e Vitória da Conquista – 2 enfermeiros lotados em cada - cobrem um total de 526
e 404 instituições respectivamente, o que, levando em conta o quantitativo de
enfermeiros, aponta uma média de 263 instituições para a primeira e 202
instituições para a segunda por fiscal.
Destaca-se a partir dos dados apresentados que a atual distribuição de área de
fiscalização não traz equidade de atendimento por enfermeiros fiscais,
prejudicando o desempenho operacional individual e consequentemente a
produtividade de fiscalização do Coren-BA. Esse fato, atrelado às limitações de
logísticas anteriormente explanadas, expõe a necessidade de que se efetue uma
redistribuição da área de cobertura por enfermeiro, visando melhor adequação de
tarefas e tratamento equânime entre os mesmos.
3.4.2.

Resultados aferidos por fiscalização

No que se relaciona ao desempenho do papel de fiscalização por cada subseção
torna-se importante apresentar os dados para análise a partir de diferentes
perspectivas de atuação do departamento nestas unidades, tais como: número de
visitas de inspeção e retorno; denúncias apuradas; processos administrativos
abertos; e autos de infração lavrados.
3.4.2.1. Visitas de inspeção, retorno e notificações
A análise deste tópico diz respeito à quantidade de visitas de fiscalização
realizadas em unidades de saúdes pelos fiscais lotados nas subseções,
caracterizando-se a visita de inspeção enquanto a primeira visita realizada na
instituição, e a visita de retorno para avaliação da reparação de regularidades
identificadas na visita anterior.
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Sobre este tópico destaca-se que os dados a serem apresentados refletem apenas
registros ocorridos nos anos de 2016 a 2018, uma vez que nos anteriores que
compõe este estudo (2014 e 2015) não se realizava controle sobre dados desta
ordem. Desde 2016 os enfermeiros fiscais passaram a preencher uma planilha de
atividades desempenhadas, com posterior remessa a parte administrativa do
Departamento de Fiscalização, o qual passou a condensar os dados em questão,
sendo importante ressaltar que para 2016 os dados apresentados fazem menção
apenas a partir do mês de junho do referido ano. Tal planilha então é representada
a partir da seguinte figura:
Figura 1 – Planilha de atividades do enfermeiro fiscal

Fonte: Departamento de Fiscalização

Registrada tal informação, os anos de 2016, 2017 e 2018 apresentaram então os
seguintes dados acerca do quantitativo de visitas realizadas por cada subseção no
período:
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Tabela 14 – Visitas por subseção

INSPEÇÃO

RETORNO

INSPEÇÃO + RETORNO

SUBSEÇÃO
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

TOTAL

Alagoinhas

42

49

23

47

45

81

89

94

104

287

Barreiras

15

39

30

36

17

34

51

56

64

171

Feira de Santana

65

91

83

133

123

142

198

214

225

637

Guanambi

57

58

50

47

33

38

104

91

88

283

Irecê

46

65

26

24

59

51

70

124

77

271

Itabuna

38

56

30

52

41

64

90

97

94

281

Jequié

24

24

31

54

31

34

78

55

65

198

Juazeiro

23

40

41

21

24

43

44

64

84

192

Paulo Afonso

21

32

9

48

36

39

69

68

48

185

Teixeira de Freitas

31

48

17

14

50

71

45

98

88

231

Vitória da Conquista

9

32

54

60

13

40

69

45

94

208

Fonte: Departamento de Fiscalização

A partir da tabela apresentada cabe avaliar que as subseções de Barreiras (171),
Paulo Afonso (185) e Juazeiro (192) foram as que apresentaram menor
quantidade de visitas realizadas no somatório do período aferido. Por sua vez, a
subseção de Feira de Santana (637 visitas) foi a que apresentou melhor
desempenho neste quesito.
Consolida-se também a informação de que os anos avaliados, os quais somam
cerca de 31 meses dada a proporcionalidade de 2016, apresentaram um total de
2944 visitas realizadas pelo conjunto de onze subseções neste período, gerando
uma média de 9 visitas por mês para cada subseção. Por sua vez, as referidas
visitas geraram o seguinte quantitativo de notificações por unidade:
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Tabela 15 – Notificações geradas

NOTIFICAÇÕES
SUBSEÇÃO
2016

2017

2018

TOTAL

Alagoinhas

39

77

36

152

Barreiras

16

28

29

73

Feira de Santana

72

90

58

220

Guanambi

87

47

39

173

Irecê

75

88

47

210

Itabuna

17

15

15

47

Jequié

19

8

67

94

Juazeiro

68

26

40

134

Paulo Afonso

26

11

26

63

Teixeira de Freitas

65

50

8

123

Vitória da Conquista

30

24

56

110

Fonte: Departamento de Fiscalização

Neste quadro o somatório dos três anos apresentou as subseções de Itabuna (47),
Paulo Afonso (63) e Barreiras (73) com menor quantidade de notificações
emitidas, e a subseção de Feira de Santana (220) com maior emissão, para o qual
se verificou o total de 1399 notificações emitidas para todas as subseções durante
este período.
3.4.2.2. Processos Administrativos de Fiscalização
Os processos administrativos de fiscalização (PADs) são comumente instaurados
quando se realiza a primeira visita a uma instituição de saúde, ou no caso de
instituições que já foram fiscalizadas anteriormente e que tiveram os seus
processos arquivados, sendo reflexo direto da extensão da atividade fiscalizatória
no estado. Neste sentido, visitas de retorno ou denúncia para instituições que já
foram fiscalizadas não enseja abertura de novos PADs. Sobre esta categoria
apresentam-se então os seguintes resultados:
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Tabela 16 – PADs abertos

PADs
SUBSEÇÃO
2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Alagoinhas

28

10

35

51

26

150

Barreiras

26

18

8

27

20

99

Feira de Santana

0

92

85

96

73

346

Guanambi

23

27

46

61

42

199

Irecê

8

39

32

54

29

162

Itabuna

8

18

12

42

27

107

Jequié

3

60

29

24

40

156

Juazeiro

5

10

19

39

39

112

Paulo Afonso

22

17

24

35

10

108

Teixeira de Freitas

39

18

17

55

17

146

Vitória da Conquista

6

4

30

33

61

134

Fonte: Departamento de Fiscalização

De igual modo ao que fora detectado no quantitativo de visitas, a subseção de
Feira de Santana (346) foi a que apresentou melhor desempenho neste quesito,
enquanto que as subseções de Barreiras (99), Itabuna (107) e Paulo Afonso (108)
foram as que detiveram menor número de novos processos abertos.
Esses dados nos permitem inferir que foram abertos durantes os cinco anos 1719
PADs, gerando uma média de 344 processos instaurados por ano, com média de 31
por subseção em cada exercício.
3.4.2.3. Denúncias apuradas
Essa categoria representa o número de ações de fiscalização efetuadas com
propósito de apurar denúncias proferidas quanto à atuação dos profissionais de
enfermagem ou funcionamento de unidades de saúde, conforme pode ser visto na
tabela a seguir:
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Tabela 17 – Denúncias apuradas

DENÚNCIAS
SUBSEÇÃO
2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Alagoinhas

13

8

13

9

8

51

Barreiras

7

3

5

7

4

26

Feira de Santana

27

31

38

28

24

148

Guanambi

7

5

8

11

1

32

Irecê

12

0

12

8

5

37

Itabuna

6

17

13

11

3

50

Jequié

8

7

11

18

19

63

Juazeiro

9

13

10

9

5

46

Paulo Afonso

8

3

21

13

6

51

Teixeira de Freitas

6

8

4

2

3

23

Vitória da Conquista

6

9

11

15

7

48

Fonte: Departamento de Fiscalização

A partir desta tabela detecta-se que a subseção de Feira de Santana (148)
apresentou maior quantitativo de denúncias apuradas. Por sua vez, as de Teixeira
de Freitas (23), Barreiras (26) e Guanambi (32) foram as de menor quantitativo
neste período.
Apresentou-se nestes anos um total de 575 denúncias apuradas, revelando uma
média de apuração anual de 115 denúncias para uma estimativa de 10 apurações
por subseção.
3.4.2.4. Planejamento de fiscalização
Essa última categoria avalia o percentual de cumprimento do planejamento de
ações de fiscalização 3traçado para as subseções. Cumpre informar que, de igual
modo aos dados de visitas, o planejamento passou a ser melhor avaliado nos anos
3

Compreende-se como ações de fiscalização neste tópico exclusivamente a somatória das visitas de
retorno e visitas de inspeção previstas.
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de 2017 e 2018, limitando-se então os registros a este período, conforme tabela
abaixo:
Tabela 18 – Cumprimento de planejamento de fiscalização

2017

2018

SUBSEÇÃO

TOTAL
P

4

5

R

%

P

R

%

Alagoinhas

95

59

62

95

67

71

66%

Barreiras

124

21

17

68

36

53

35%

Feira de Santana

274

81

30

255

146

57

43%

Guanambi

121

54

45

110

61

55

50%

Irecê

150

60

40

88

55

63

51%

Itabuna

125

34

27

104

53

51

39%

Jequié

136

22

16

79

43

54

35%

Juazeiro

111

26

23

105

48

46

35%

Paulo Afonso

118

42

36

80

41

51

43%

Teixeira de Freitas

153

65

42

72

51

71

57%

Vitória da Conquista

82

24

29

123

43

35

32%

MÉDIA

44%

Com base nos dados acima apresentados é possível inferir que a subseção de
Alagoinhas (66%) apresentou o maior grau de cumprimento do planejamento de
fiscalização. Por outro lado, as subseções de Vitória da Conquista (32%), Jequié
(35%), Juazeiro (35%) e Barreiras (35%) são as que apresentam o menor grau de
cumprimento do planejamento no período.
Infere-se ainda que foi planejado um total de 2668 ações de fiscalização neste
período face a um total de 1132 ações realizadas, representando uma média geral
de cumprimento de 44% do plano traçado para o período, ou seja, menos da
metade do planejamento de fiscalização das subseções foi cumprido.

4
5

P: Planejado
R: Realizado
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O dado acima apresentado configura-se como de relevante importância de análise
pela organização, uma vez que se torna claro que os fatores limitantes que se tem
apresentado neste relatório têm exercido influência direta sobre o cumprimento
do planejamento de fiscalização da organização, limitando diretamente o
exercício da atividade-fim do órgão e revelando a necessidade de se promover os
ajustes devidos para potencializar o cumprimento da missão institucional do
órgão: fiscalização do exercício profissional.
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4.PROPOSTA DE SOLUÇÃO
Diante dos dados acima analisados, o presente estudo avalia que se torna
imprescindível a realização de ajustes na estrutura de funcionamento das
subseções do Coren-BA. Isso posto, faz-se necessário detalhar a proposta de
solução para correção das inconsistências detectadas, de modo a prover os
melhores benefícios para a entidade.
Para isso apresentar-se-á inicialmente o conteúdo geral da proposta seguido do
detalhamento do novo funcionamento das subseções, da readequação de custos
praticados e investimentos necessários à implantação da solução, e ao final o rol
de benefícios da solução.

4.1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DE SOLUÇÃO
Considerando o objetivo de existência e funcionamento de subseções, os fatores
balizadores do estudo expostos anteriormente, e os dados apresentados no item
3, propõe-se, de modo sintético, como solução para os problemas de desempenho
operacional:
a)

Fusão da Subseção de Paulo Afonso com a Subseção de Feira de Santana;

b)

Fusão da Subseção de Alagoinhas com a Subseção de Feira de Santana;

c)

Fusão da Subseção de Jequié com as Subseções de Vitória da Conquista
e Itabuna;

d)

Fusão da Subseção de Guanambi com a Subseção de Vitória da
Conquista;

e)

Fusão da Subseção de Irecê com as Subseções de Barreiras e Feira de
Santana;

f)

Estabelecimento das Subseções de Feira de Santana e Vitória da
Conquista como classe 1, com expedição de carteiras e motorista fixo
na subseção, e quantidade mínima de 5 assistentes de desenvolvimento,
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4 enfermeiros fiscais e 1 auxiliar de fiscalização.
g)

Estabelecimento da Subseção de Itabuna como classe 2, com cessão de
veículo ou atendimento de demanda por deslocamento de motorista
lotado na subseção de classe 1 do vetor Sul, e quantidade mínima de 3
assistentes de desenvolvimento e 2 enfermeiros fiscais;

h)

Estabelecimento das Subseções de Barreiras, Juazeiro e Teixeira de
Freitas como classe 3, com estrutura de transporte – variando entre
cessão de veículo, deslocamento de motorista lotado nas subseções de
classe 1 ou motorista fixo – definida conforme peculiaridade de cada
região, e quantidade mínima de 2 assistentes de desenvolvimento e 1
enfermeiro fiscal;

i)

Remanejamento de servidores para fazer frente aos quantitativos de
pessoal propostos para cada classe de subseção;

j)

Criação dos vetores de gestão Norte (Feira de Santana) e Sul (Vitória da
Conquista);

k)

Redistribuição de áreas de fiscalização entre todos os enfermeiros de
subseções, estabelecendo o limite de 30 municípios por fiscal, e
nivelando número de municípios e instituições fiscalizadas por cada um;

l)

Aquisição de veículos e contratação de motoristas para as subseções não
providas de tais recursos, de acordo com classes estabelecidas nos
subitens superiores;

m)

Replicação de sistema de gerenciamento de fila (controle de
atendimentos), atualmente em uso na Sede, em todas as subseções.

n)

Implantação de sistema de agendamento de atendimento e monitoria
desse em tempo real em todas as subseções;

o)

Replicação de sistema de controle de frequência (registro de ponto
eletrônico), atualmente em uso na Sede, em todas as subseções;

p)

Remanejamento de localidade das subseções de classe 1 para espaços
físicos de maior porte, com padronização da metragem do imóvel e do
layout interno;
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q)

Implantação do Coren-Móvel com a realização de viagens periódicas
para prestação de serviços aos profissionais de enfermagem em
localidades de maior concentração de profissionais;

r)

Ampliação do escopo de serviços prestados na plataforma digital;

s)

Criação da função gratificada de supervisor de subseção para as
subseções de classe 1.

t)

Instalação de links dedicados de internet para as subseções de classe 1
e ampliação de velocidades atualmente contratadas para as subseções
de classe 2 e 3.

u)

Ampliação do escopo de higienização das subseções com padronização
de horários conforme a classe de cada uma.

v)

Elaboração de projeto complementar para implantação de call center
visando a expansão do atendimento e prestação de serviços por
telefone, em especial a negociação de débitos dos profissionais com
envio de boletos via e-mail.

w)

Padronização do horário de funcionamento das subseções, com horário
ininterrupto de atendimento para as de classe 1 e horário diferenciado
para as de classe 2 e 3.

x)

Contratação de servidores, via concurso público, para apoiar ações de
fiscalização da subseção de Feira de Santana e ações do Coren-Móvel.

4.1.1.

Vinculação das propostas às percepções dos servidores entrevistados

Considerando os incômodos e soluções destacados por servidores no tópico 2 do
presente relatório vinculam-se, então, as propostas acima como resposta aos
pontos destacados da seguinte forma:
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4.1.1.1

Estrutura física deficiente

Para melhoria da estrutura física vincula-se as ações de definição de classes das
subseções (propostas f, g, h), o remanejamento das subseções (proposta p) e a
criação do supervisor de subseção (proposta s).
Com a definição de classes tornar-se-á possível padronizar a estrutura de
funcionamento das mesmas, e deste modo traçar um plano anual de manutenção,
além de identificar as subseções que estão em espaços inadequados para as classes
definidas, buscando então mudança de espaço ou ampliação com locação de salas
adicionais.
Quanto ao remanejamento das subseções de classe 1 e 2, compreende no caso da
primeira as novas estruturas necessitam de considerável ampliação do espaço
físico para abarcar o crescimento do quadro de pessoal, e por este motivo já foi
incluída a locação de novos espaços como custo do projeto, o que qualificará a
estrutura de funcionamento dessas unidades, enquanto que as demais podem ser
os espaços atuais qualificados, ou passar por pequenos ampliação, que não
produziram grande afetam sobre o orçamento como as de classe 1.
Por fim, a criação do supervisor de subseção visa também dar celeridade e melhor
acompanhamento das necessidades de manutenção dessas unidades, garantindo
assim maior rotina de melhoria da estrutura física das subseções.
4.1.1.2

Qualidade das tecnologias

Para a solução do problema de qualidade das tecnologias vincula-se a proposta t
como resposta, buscando a ampliação da capacidade de internet como forma de
dar celeridade a execução de atividades virtuais.
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Além desta solução o órgão já trabalha como outro projeto de modernização do
parque tecnológico do regional que produzirá a troca de equipamento de
infraestrutura

(servidores)

e

de

equipamentos

de

postos

de

trabalho

(computadores) o que, complementarmente, produzirá relevante ganho de
qualidade para as tecnologias utilizadas nessas unidades.
4.1.1.3

Deficiências da comunicação interna

Para mitigar os problemas identificados na comunicação entre sede e subseções
vincula-se a proposta s, uma vez que o supervisor de subseção passará a ser o
responsável em fazer tramitar o fluxo informacional entre essas instâncias,
atualizando os setores lotados nas subseções quanto à eventuais modificações nos
processos de trabalho e fazendo com que as tomadas de decisão efetivadas na
sede no âmbito da diretoria, assessorias e gerências sejam comunicadas de modo
mais efetivo e célere para as unidades do interior, através de uma capacitação
contínua desses supervisores para realização das atribuições destacadas.
4.1.1.4

Call center

A sugestão dos servidores de criação do call center foi incluída no escopo do
projeto como a proposta v acima.
4.1.1.5

Padronização de horário de atendimento das subseções

A sugestão dos servidores de padronização de horário de atendimento das
subseções foi incluída no escopo do projeto como a proposta w acima.
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4.1.1.6

Contratação de pessoal

A sugestão dos servidores de contratação de pessoal foi incluída no escopo do
projeto como a proposta x acima, estando também em destaque a proposta i que
visa contemplar as deficiências de pessoal identificadas nas subseções.

4.2. FUNCIONAMENTO DAS SUBSEÇÕES
4.2.1.

Critérios de seleção de subseções para fusão

As propostas de fusão anteriormente apresentadas são fruto de análise de todo o
conjunto de atributos apresentados. Todavia, torna-se importante destacar alguns
critérios reforçadores específicos para cada subseção que se tornou objeto de
fusão, a saber:

•

Alagoinhas
 2ª subseção com pior média de arrecadação
 Resultado operacional negativo no acumulado de cinco anos
 Custo de férias para substituição de único assistente
 Proximidade geográfica (distância inferior a 100km) de subseção de
melhor potencial (Feira de Santana)

•

Guanambi
 Alta concentração de área de fiscalização para único fiscal
 Custo de férias para substituição de único assistente
 Proximidade geográfica (distância inferior a 300km) de subseção de
melhor potencial (Vitória da Conquista)

•

Irecê
 3ª subseção com pior média de arrecadação
 Resultado operacional negativo no acumulado de cinco anos
 2ª subseção com menor número de serviços prestados
 Alta concentração de área de fiscalização para único fiscal
 Custo de férias para substituição de único assistente
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•

Jequié
 Resultado operacional negativo no acumulado de cinco anos
 Proximidade geográfica (distância inferior a 200km) de subseção de
melhor potencial (Vitória da Conquista e Itabuna)

•

Paulo Afonso
 1ª subseção com pior média de arrecadação
 Resultado operacional negativo no acumulado de cinco anos
 1ª subseção com menor número de serviços prestados
 1ª subseção com menor número de inscritos vinculados
 Custo de férias para substituição de único assistente

Além dos fatores supracitados, foram também avaliadas as subseções onde se
sugeriu a permanência pelos seguintes fatores:

•

Subseção Classes 1 e 2 – Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista
 Quantitativo relevante de profissionais vinculados
 Alto volume de atendimentos
 Posicionamento geográfico estratégico
 Estrutura de atendimento e fiscalização mais adequados
 Capacidade de fortalecimento de infraestrutura mais favorável
 Resultado operacional favorável (exceto Itabuna, todavia com bom
volume de receita)

•

Subseção Classe 3 – Barreiras, Juazeiro e Teixeira de Freitas
 Localização geográfica distante dos demais polos
 Necessidade de cobertura de regiões extremas do estado (Oeste,
Norte e Sul)
 Existência de estrutura de atendimento mais adequada com 2
assistentes (exceto Teixeira de Freitas)
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Mediante os fatores acima apresentados, e toda a problemática constante na
exposição de motivos (item 1) deste relatório, ressalta-se que a somatório desses
baseou a proposta ora apresentada como sendo a de maior eficácia e eficiência
para a autarquia.
As modificações então propostas podem ser melhor visualizadas a partir de uma
comparação entre a distribuição geográfica atual (Figura 2) e a nova distribuição
geográfica (Figura 3), como resta demonstrado a seguir:
Figura 2 – Distribuição geográfica atual
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Figura 3 – Nova distribuição geográfica

4.2.2.

Criação dos vetores de gestão

A criação dos vetores de gestão tem por objetivo ampliar a descentralização
administrativa do Coren, fortalecer a estrutura de atendimento, transporte e
fiscalização e qualificar o repasse de informações entre sede e subseções, além
da melhoria na qualidade e agilidade de gestão de demandas diárias destas
unidades.
Esta ação consiste em estabelecer uma divisão geográfica de gestão, criando dois
polos referenciais em prestação de serviço e de bom posicionamento geográfico,
de modo a fazer com que estes passem a centralizar demandas das subseções que
atualmente são trazidas para a sede e acabam por ser solucionadas em período
superior ao adequado. Os polos serão estabelecidos em vetor Norte e vetor Sul,
sendo o polo do primeiro Feira de Santana e o do segundo Vitória da Conquista. A
partir disso o vetor Norte abarcaria, além das demandas do polo principal, as das
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subseções de Barreiras e Juazeiro, enquanto que o vetor Sul as de Itabuna e
Teixeira de Freitas, conforme demonstrado na figura a seguir:
Figura 4 – Vetores Norte e Sul

Com o estabelecimento dos vetores, toda a gestão da manutenção, programação
de veículos, comunicação e afins, passa a ser gerida pelos polos que atuarão como
intermediadores entre as subseções de menor classe e a sede do órgão.
Os supervisores de subseção, destacados no subitem 3.1, alínea r, serão os
servidores responsáveis pela coordenação dos polos, os quais farão visitas
constantes à sede, e passarão por rotineiros treinamentos para estarem
capacitados a promover essa descentralização administrativa e garantir a
constante atualização de informação quanto a normas e procedimentos aplicados
à sede e que devam ser replicados nas instâncias os quais coordenarão.
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4.2.3.

Redistribuição das áreas de fiscalização

A redistribuição das áreas de fiscalização, representadas pelo número de
municípios e instituições de saúde, objetiva à equidade na divisão de atribuições
e responsabilidades por enfermeiro fiscal, visando melhorar os resultados do
desempenho de fiscalização do conselho em âmbito geral.
Dito isto, a partir das fusões citadas no item anterior, foi proposto um
remanejamento das áreas de fiscalização a partir do critério de proximidade
geográfica das fusões propostas, apresentando os seguintes resultados:
Tabela 19 – Quadro de fiscalização por enfermeiro-fiscal (Remanejado)

SUBSEÇÃO
Barreiras

Feira de Santana

Itabuna
Juazeiro
Teixeira de Freitas
Vitória da Conquista

FISCAL

MUNICÍPIOS

INSTITUIÇÕES
DE SAÚDE

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
2
1
2
3
4
5
1
2
1

25
25
28
28
28
29
26
27
26
28

327
336
410
400
404
366
370
324
272
448

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1
1
2
3
4

21
26
28
26
23

415
279
290
291
299

Fonte: Dados do Departamento de Fiscalização

A partir dessa redistribuição, percebe-se que foram corrigidas antigas
disparidades, como as detectadas em Guanambi e Irecê, que tornavam prejudicial
o desempenho do processo de fiscalização, onde a partir deste momento os
enfermeiros passam a ficar próximos da média de 26 munícios por fiscal,
considerando o total de fiscais atual versus a quantidade de municípios existentes,
tornando mais equilibrada a divisão de atribuições do departamento.
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Além do remanejamento de áreas cobertas por subseções fundidas, foi também
promovido o remanejamento de áreas das subseções que permaneceram de modo
a trazer maior racionalidade na divisão geográfica de atendimento.
De modo sintético, apresenta-se abaixo as alterações procedidas em cada
subseção, ressaltando que nenhum remanejamento foi proposto para a subseção
de Teixeira de Freitas em razão do entendimento que a mesma se encontra
devidamente adequada quanto ao numerário de fiscalização e distribuição
geográfica abarcados por essa.
Tabela 20 – Quadro de fiscalização por subseção (Atual)

MÉDIA POR

INSTITUIÇÕES

MÉDIA POR

FISCAL

DE SAÚDE

FISCAL

28

28

353

353

Feira de Santana

80

27

1079

360

Itabuna

42

21

526

263

Juazeiro

26

26

428

428

Teixeira de Freitas

21

21

415

415

Vitória da Conquista

40

20

404

202

SUBSEÇÃO

MUNICÍPIOS

Barreiras

Fonte: Dados do Departamento de Fiscalização
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Tabela 21 – Quadro de fiscalização por subseção (Remanejado)

MÉDIA POR

INSTITUIÇÕES

MÉDIA POR

FISCAL

DE SAÚDE

FISCAL

50

25

663

332

Feira de Santana

139

28

1950

390

Itabuna

53

26

596

298

Juazeiro

28

28

448

448

Teixeira de Freitas

21

21

415

415

Vitória da Conquista

103

26

1159

290

SUBSEÇÃO

MUNICÍPIOS

Barreiras

Fonte: Dados do Departamento de Fiscalização

4.2.4.

Redistribuição do quadro de inscritos

A redistribuição do quadro de inscritos tem relação direta com à redistribuição
das áreas anteriormente citada, uma vez que os profissionais terão mudança no
polo o qual deverão ser atendidos. A partir das fusões que levarão a redução do
número de subseções, o atendimento aos profissionais será concentrado nos polos
restantes, gerando melhor diluição dos custos de atendimento e consequente
ganho de economia de escala. Atualmente, a distribuição do quantitativo de
inscritos atendidos por cada subseção do Coren-BA dá-se do seguinte modo:
Tabela 22 – Quadro de inscritos por subseção (Atual)

SUBSEÇÃO

INSCRITOS

Barreiras

3907

Feira de Santana

15382

Itabuna

7248

Juazeiro

3836

Teixeira de Freitas

4368

Vitória da Conquista

7702

TOTAL

42443

Fonte: Incorp
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A partir dos dados acima apresentados cabe inferir que a redistribuição
apresentou os seguintes resultados para as subseções restantes:
Tabela 23 – Quadro de inscritos por subseção (Remanejado)

SUBSEÇÃO

INSCRITOS

Barreiras

6303

Feira de Santana

26817

Itabuna

8119

Juazeiro

3872

Teixeira de Freitas

4368

Vitória da Conquista

13861

TOTAL

63340

Fonte: Incorp

Mediante tal redistribuição torna-se possível clarificar a concentração de inscritos
para atendimento em subseções de maior classe, considerando que essas já
possuem boa capacidade produtiva tanto de atendimento quanto de fiscalização,
ratificando, todavia, as necessidades de ajustes de pessoal para atendimento a
estipulação de classes feita em subitens anteriores.
4.2.5.

Remoção de servidores

A partir das fusões propostas, naturalmente, torna-se necessário que sejam
realizadas remoções de servidores lotados em subseções que deixarão de existir
ou que necessitarão passar por ajustes em sua estrutura atual. A proposta de
remoção pautou-se no cumprimento dos requisitos de quantitativo de pessoal
mínimo estabelecido na tipificação de classes propostas em subitens anteriores.
Nesse cenário, a remoção se dará do seguinte modo:
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Tabela 24 – Remoção de servidores

SUBSEÇÃO
Alagoinhas
Guanambi
Irecê
Itabuna
Jequié
Paulo Afonso

CARGO

NOVA LOTAÇÃO

Assistente de Desenvolvimento
Enfermeiro Fiscal
Assistente de Desenvolvimento
Enfermeiro Fiscal
Assistente de Desenvolvimento
Enfermeiro Fiscal

Feira de Santana
Feira de Santana
Vitória da Conquista
Vitória da Conquista
Feira de Santana
Barreiras

Assistente de Desenvolvimento

Teixeira de Freitas

Assistente de Desenvolvimento
Assistente de Desenvolvimento
Enfermeiro Fiscal
Assistente de Desenvolvimento
Enfermeiro Fiscal

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista
Vitória da Conquista
Feira de Santana
Feira de Santana

Com base nessa tabela é importante elucidar alguns aspectos importantes como:
o fortalecimento das subseções de Feira de Santana e Vitória da Conquista, dada
às características destas que levaram a qualifica-las como polos dos vetores; a
remoção de um assistente de Itabuna, atualmente com 4, para suprimir a
existência de único assistente lotado em Teixeira de Freitas; e a remoção de 1
enfermeira fiscal para a subseção de Barreiras para melhor ordenar o desempenho
da fiscalização na região dada a sua extensão geográfica de cobertura, passando
então as subseções a ficar com a seguinte distribuição:
Tabela 25 – Nova distribuição de servidores

ENFERMEIROS

ASSISTENTES DE

AUXILIAR DE

FISCAIS

DESENVOLVIMENTO

FISCALIZAÇÃO

Barreiras

02

02

-

Feira de Santana

05

05

-

Itabuna

02

03

-

Juazeiro

01

02

-

Teixeira de Freitas

01

02

-

Vitória da Conquista

04

05

01

SUBSEÇÃO

Rua General Labatut, 273, Barris – Salvador/BA • CEP 40070-100
+55 71 3277-3100 • www.coren-ba.gov.br

53 de 98

4.2.6.

Contratação de servidores

Mediante a distribuição dos atuais servidores destacada acima, e considerando a
proposta de implantação do Coren-Móvel, destaca-se como ação complementar a
este projeto a contratação, via concurso público, de um auxiliar de fiscalização e
dois assistentes de desenvolvimento.
O auxiliar de fiscalização seria alocado na subseção de Feira de Santana, visando
cumprir o mínimo estabelecido para o perfil de subseção classe 1, atuando no
suporte ao desenvolvimento das atividades dos enfermeiros fiscais lotados na
referida subseção.
Já os dois assistentes de desenvolvimento ficariam lotados na sede do órgão e
teriam como atribuição dar suporte à execução das ações do Coren-Móvel,
prioritariamente, e atuar nas demandas diárias do Departamento de Inscrição,
Registro e Cadastro.
4.2.7.

Expedição de carteiras

Atualmente toda a expedição de carteira profissional do estado está concentrada
em dois servidores lotados na Sede em Salvador. Tal fato gera diversas distorções
como: concentração de tarefas gerando acúmulo de atribuições; custos e riscos
logísticos de transporte de documentos entre sede e subseções; dilatação de
prazos para serviços prestados no interior.
Nesse cenário propõe-se que as subseções de classe 1 passem a realizar expedição
de carteiras na própria estrutura da subseção, de modo a mitigar os riscos
supracitados. Desse modo, considera-se que se alcançará grande descentralização
e promoção de equilíbrio na demanda de atendimento entre capital e interior,
uma vez que 54% dos profissionais inscritos no regional residem no interior e
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passarão, então, a contar com a prestação do serviço de expedição de carteira
nas localidades desta classe operando nos mesmos prazos da sede e favorecendo
a redução do seu deslocamento.
Sobre tal ação destaca-se que as máquinas que executam tal atividade pertencem
ao contrato de comodato firmado pelo Cofen, onde a cessão de máquinas
adicionais depende de referendo do federal. Todavia, é permitido que essa ação
ocorra através da aquisição de maquinário de modo direto com o prestador de
serviço, pelo custo estimado no item 4, o que atesta a viabilidade da mesma.
4.2.8.

Supervisão de subseção

Com o crescimento do rol de assistentes lotados em cada subseção, os polos dos
vetores Norte e Sul passarão a contar com a figura do supervisor de subseção, que
representa uma função gratificada a ser criada a partir do início do processo de
fusão.
O supervisor de subseção terá como atribuições: gerenciar fluxo de malote;
realizar postagens de documentos diversos; participar de audiências em tribunais
de justiça das comarcas do interior; gerenciar demandas de manutenção,
contratos, e demais ações administrativas dos vetores correspondentes; gerenciar
programação de veículos dos vetores correspondentes; centralizar repasse de
informações e fluxo de comunicação entre sede e subseções, de acordo a
composição de cada vetor.
A partir do estabelecimento dessa figura tornar-se-á possível tanto a viabilidade
da expedição de carteiras nessas subseções quanto o desafogo de atividades dos
assistentes de desenvolvimento que passarão a ter foco total no atendimento aos
profissionais de enfermagem, gerando maior agilidade no desempenho dessas
atribuições.
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4.2.9.

Controle e agendamento de atendimentos

Conforme explanado em diversos momento desse relatório atualmente o CorenBA não possui forma adequada para controle do fluxo de atendimentos nas
subseções devido à ausência de um sistema de gerenciamento de fila.
Com a replicação do sistema acima citado que atualmente encontra-se em uso na
sede do conselho, será possível realizar o controle e análise sobre o volume, tempo
despendido, sazonalidade, dentre outros importantes critérios para avaliar
quantitativamente e qualitativamente o atendimento dispensado aos profissionais
de enfermagem.
Acerca dessa ferramenta destacam-se dois importantes atributos que agregam
valor a medida: monitoramento de atendimento e agendamento. No que se refere
ao primeiro destaca-se que a partir da implantação da medida tornar-se-á possível
a realização de monitoramento a distância e em tempo real dos atendimentos
efetuadas por cada unidade, conforme pode ser atestado na figura abaixo:
Figura 5 – Sistema de Monitoria de atendimento
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Fonte: Fornecedor de sistema de gerenciamento de fila do Coren-BA

Com tal ferramenta será possível avaliar o desempenho de atendimento por
unidade, e também individualmente, além de avaliar o tempo de espera e de
duração do atendimento ao profissional, visando o fornecimento de dados
relevantes para o processo de melhoria do serviço prestado ao público externo.
Por sua vez, o atributo do agendamento facilitará o acesso aos serviços do CorenBA por profissionais que se deslocam de grandes distâncias para receber esses
atendimentos, garantindo aos mesmos, e também aos demais abrangidos por cada
subseção, melhor capacidade de planejamento para uso dos serviços, bem como
auxiliará o regional no planejamento da rotina diária de atendimento.
4.2.10.

Fortalecimento de infraestrutura de transporte

Com a redução do número de subseções, e consequente redução de custos fixos,
torna-se possível ampliar o escopo de disponibilização de motoristas para
atendimento, em especial, das demandas de fiscalização.
A partir disso serão adquiridos um veículo para a subseção de Barreiras, um para
a subseção de Feira de Santana (considerando que esta já possui um veículo), e
dois para a subseção de Vitória da Conquista, totalizando a aquisição de quatro
veículos.
Além da aquisição de veículos serão contratados três motoristas, um para a
subseção de Barreiras6 e dois para a subseção de Vitória da Conquista, os quais
terão residência fixa nos locais indicados para promover maior celeridade no
atendimento das demandas locais e reduzir o custo com diárias atualmente
dispendido pelo órgão em razão da lotação de postos de trabalho em sua sede,
assim como serão transferidos os dois motoristas atualmente lotados na sede para

6

O motorista de Barreiras será contratado em regime intermitente de jornada devido a quantidade de
fiscais reduzida (2) em comparação aos dois principais polos (5 e 4).
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a subseção de Feira de Santana de modo a reduzir o custo com contratação de
motoristas para esta localidade.
4.2.11.

Qualificação da estrutura administrativa

A qualificação da estrutura administrativa consistirá, resumidamente, em três
pontos: ampliação de espaço físico para subseções que terão ampliação relevante
do quadro de pessoal, em especial as de classe 1; implantação de registro de ponto
eletrônico; e ampliação de escopo de higienização e asseio, além da agregação
dos serviços de copa.
No que se relaciona a ampliação do espaço essa possibilitará que, nas subseções
afetadas, se tenha uma estrutura voltada a: divisão do espaço de trabalho para
fiscais e assistentes; espaço para realização de oitivas de processo ético; espaço
para realização de fotografia de profissionais e emissão de carteiras; espaço de
copa e cozinha para os servidores; e espaço de recepção e atendimento.
Já com relação ao registro de ponto eletrônico serão instalados relógios de pontos
em todas as subseções, seguindo os mesmos critérios de registro utilizados na
sede, e substituindo as folhas de frequência de preenchimento manual. Tal
medida assegurará maior proteção ao órgão quanto ao controle da jornada de
trabalho dos seus servidores e padronização dos processos de trabalho.
Por último, a ampliação de escopo de higienização e asseio consiste na
substituição do modelo atualmente aplicado de pagamento por diária a pessoa
física para firmação de contrato com pessoa jurídica, ampliando o quantitativo de
dias de prestação de serviço.
Para as subseções de classe 1 propõe-se a contratação de serviço diário de
higienização com carga horária de 8 horas diárias, frente a uma jornada semanal
de 44 horas. Por sua vez, para subseções de classe 2 e 3 propõe se a contratação
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de serviço também diário, porém com carga horária reduzida de 4 horas diárias
dado o menor fluxo de atendimento e a menor quantidade de servidores
trabalhando nessas localidades.
4.2.12.

Qualificação da estrutura tecnológica

Na qualificação de infraestrutura de internet as subseções de classe 1 passarão a
contar com a instalação de links dedicados de internet de no mínimo 10MB,
semelhante a modelo já utilizado na sede, que provém melhor desempenho no
acesso e tramitação de dados virtuais e que permitirão maior facilidade no acesso
ao sistema de emissão de carteiras.
Para as subseções de classe 3 serão ampliadas as capacidades de internet para a
faixa de 10 a 100MB, conforme capacidade máxima disponível em cada região,
melhorando, desta forma, a produtividade de atendimento nas subseções.

4.3. COREN-MÓVEL
4.3.1.

Objetivo

O Coren-Móvel é uma ação já praticada em diversos regionais do sistema
Cofen/Conselhos Regionais que visa a prestação de serviço ao público em espaço
externo ao Conselho, com o deslocamento de mão de obra para prestação deste
serviço, mitigando o impacto de deslocamento do profissional de enfermagem até
uma unidade de atendimento.

4.3.2.

Características principais

A primeira característica que marca o Coren-Móvel é o deslocamento até o
profissional. O objetivo é ampliar o contato direto com a classe de enfermagem,
captando melhor as suas necessidades e gerando maior agregação de valor do
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Coren-BA para com ele, já que o conselho passará a ser mais presente em locais
antes não visitados fora do processo de fiscalização, contribuindo para o processo
de interiorização da marca.
A segunda característica é o atendimento rotativo, com aparições em localidades
distintas ao invés do modelo fixo em um único município da subseção. De igual
modo a primeira, isto contribuirá para que o Coren-BA seja melhor percebido nos
diversos interiores onde o profissional de enfermagem se encontra, melhorando
sua marca no interior do estado.
A terceira e última característica é o atendimento planejado e divulgado, uma vez
que a presença de uma programação fixa de deslocamentos permitirá uma
comunicação direcionada a cada localidade a ser visitada. Além disso, com datas
pré-estabelecidas o objetivo é que o público externo possa se planejar melhor
para realizar os serviços necessários, reduzindo, ou eliminando, o número de
deslocamentos necessários às subseções para realizar os serviços que deseja.
4.3.3.

Forma de funcionamento

A forma de operação consistirá na realização de viagens mensais para municípios
onde há relevante concentração de profissionais de enfermagem com uma equipe
de atendimento que executará os serviços desejados pelo público.
Propõe-se o estabelecimento de uma equipe fixa do Coren-Móvel composta por,
no mínimo, 2 servidores lotados no Departamento de Inscrição, Registro e
Cadastro e 1 motorista que dirigirá o veículo durante o deslocamento.
A cada viagem serão transportados os equipamentos que darão suporte aos
atendimentos que são: notebook e acessórios; impressora; material de
expediente; modem portátil de internet; dentre outros. A lista de materiais
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transportados pode variar a partir do modelo de prestação de serviço escolhido e
do local disponibilizado pelas prefeituras locais para desempenho das atividades.
Serão prestados todos os serviços realizados nas subseções, tanta pessoa física
quanto jurídica. As viagens serão precedidas de: acordo de cooperação com as
prefeituras locais para que estas forneçam subsídios de suporte a execução das
atividades, bem como locais para prestação dos serviços; comunicação em redes
sociais, site e outros veículos para abrangência de maior quantidade de
profissionais; desembolso de diárias para motorista e servidores; demais aspectos
inerentes ao serviço.
4.3.4.

Benchmarking com outros regionais

A partir da proposta de aplicação do Coren Móvel se buscou realizar um
benchmarking7 com outros regionais que já executaram, ou ainda executam, o
projeto como forma de conhecer a vivência destes e buscar dar a melhor
otimização à sua replicação no Coren-BA.
Entrou-se em contato com diversos regionais, através de funcionários dos
departamentos que cuidam das atividades de inscrição, registro e cadastro onde
abaixo seguem listadas as informações mais relevantes cedidas quanto ao
funcionamento do Coren Móvel, participando da pesquisa os seguintes regionais:
Coren-RS, Coren-CE, Coren-PB e Coren-TO.
Na pesquisa buscou-se também contato com outros regionais como Coren-RJ,
Coren-GO, Coren-AC, Coren-RN e Coren-ES, os quais trabalham ou já trabalharam
com o projeto do Coren Móvel, porém não se obteve informações dos mesmos até
a conclusão do presente relatório.

7

Benchmarking: Processo de busca pelas melhores práticas aplicadas pelo mercado com foco em prover
comparação de serviços e práticas empresariais desempenhados pela organização e carentes de melhorias.
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4.3.4.1. Objetivo do projeto
Os regionais entrevistados apontaram três principais objetivos relacionados a
aplicação do projeto do Coren-Móvel, os quais são: Descentralizar os
atendimentos; prestar serviços aos profissionais com maior dificuldade de
atendimento devido à distância; e aproximar o conselho do profissional por meio
da interiorização das ações, motivos os quais também justificam as ações previstas
para o projeto a ser aplicado no Coren-BA.
4.3.4.2. Impacto obtido
O maior impacto detectado na execução desse projeto pelos Corens foi relativo a
ganhos de arrecadação para os regionais. Foi informado por estes a ampliação da
receita advinda de negociações de débitos – havendo média de quase 50%
atendimentos prestados serem relativos a negociação, de acordo com um dos
regionais -, e ampliação do número de renovações de carteiras, melhorando, deste
modo, a regularização cadastral dos profissionais de enfermagem.
4.3.4.3. Custo estimado
Quanto ao custo estimado os respondentes não souberam precisar em números os
valores dispendidos com o projeto, ressaltando, todavia, que estes se limitam às
diárias para os servidores, gasolina e manutenção do veículo que fará o transporte.
4.3.4.4. Programação de viagens
No que tange a programação de viagens foi detectado que os regionais aplicaram
diferentes critérios para escolha dos municípios que comporiam o roteiro de
visitas. Todavia, alguns deles se repetiram com maior frequência em no mínimo
dois regionais: visita após realização de fiscalização no município; quantidade
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inadimplentes; quantidade de cédulas vencidas e por demanda de universidades
ou instituições de saúde local.
Avalia-se, deste modo, que as programações estão rotineiramente atreladas à uma
previa conferência da situação cadastral dos profissionais de enfermagem de modo
a prover um volume maior de atendimentos para correção de inconsistências
detectadas seja por ação de fiscalização, seja por avaliação do banco de dados do
regional.
4.3.4.5. Equipe responsável pela execução
Quanto a equipe responsável pela execução observa-se grande diferença na
aplicação pelos regionais, variando entre equipes fixas e equipes rotativas.
Observa-se que a maioria destes presta o serviço com um único assistente e
motorista, variando o acompanhamento da viagem por um enfermeiro fiscal,
coordenador do setor ou conselheiro, conforme realidade de cada regional.
4.3.4.6. Meio de transporte
Em relação ao meio de transporte todos os Corens utilizam o veículo Coren-Móvel
(espécie de ônibus adaptado para prestação do serviço dentro de seu espaço
físico) para realizar as viagens, sendo que 3 dos 5 pesquisados fazem as
programações de transporte também utilizando veículos oficiais comuns.
4.3.4.7. Local de prestação dos serviços
Embora detenham o veículo acima citado e o utilizem para fazer as viagens, todos
os regionais foram unânimes em afirmar que prestam os serviços fora do
automóvel. Os serviços são prestados em instituições de saúde, universidades, ou
outro espaço que seja cedido pelas prefeituras, onde a requisição deste é feita
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antecipadamente por ofício, ficando o município responsável por ceder toda a
infraestrutura física e de internet para prestação do serviço.
4.3.4.8. Opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen
Quanto ao veículo do Coren-Móvel, que foi cedido anos atrás aos regionais pelo
Conselho Federal, foi opinião unânime destes que o veículo, em se considerando
ser um equipamento adaptado, tem limitações quanto a prestação de
atendimentos dentro de seu espaço.
As principais queixas relativas ao equipamento dizem respeito a: problemas com
ar-condicionado; lentidão de sistema; e quebras e manutenção constante do
veículo, levando, deste modo, a grande maioria dos serviços à serem prestados
fora deste espaço.
4.3.5.

Implantação

A implantação do Coren-Móvel se dará de modo progressivo mediante
disponibilidade de mão de obra para executá-lo. Considerando as necessidades de
contratação apontadas no subitem 4.2.6, e o tempo de difícil fixação para estas
ocorrerem, propõe que a implantação do projeto seja dividida em duas fases.
A fase 1 do projeto consiste no direcionamento das programações de viagem para
regiões abrangidas no vetor sul com utilização de mão de obra dos assistentes
lotados no polo de Vitória da Conquista, considerando que haverá a
disponibilidade de 2 veículos e motoristas na localidade, bem como o fato do fluxo
de atendimento neste polo, embora alto, seja menor que o polo de Feira de
Santana, o que torna mais fácil a alocação temporária de assistentes para realizar
tal serviço. Neste sentido a fase 1 será direcionada para todo o primeiro semestre
do exercício 2020.
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A fase 2, por sua vez, será direcionada ao vetor Norte, uma vez que se acredita
que neste período já ter sido concluída a contratação dos assistentes que
executarão o projeto, bem como o seu respectivo treinamento para prestação dos
serviços do Coren-Móvel.

4.4. BENEFÍCIOS DO PROJETO
4.4.1.

Profissionais de enfermagem

Os maiores benefícios gerados para os profissionais de enfermagem relativos à
implantação do projeto dizem respeito à estrutura de atendimento que será
ofertada aos mesmos.
A realização da expedição de carteira no interior possibilitará aos profissionais
maior facilidade na utilização desse serviço sem ter que necessariamente efetuar
um deslocamento de maior distância até a capital. Ela também viabilizará que o
retorno da documentação para o profissional que é atendido no interior ocorra em
menor tempo, igualando, em sua maioria, os prazos da sede e fazendo com que
estes profissionais tenham mais rápido atendimento de suas demandas.
Um segundo benefício é o ganho de comodidade para o profissional gerado a partir
da implantação do sistema de agendamento de atendimento. A realidade dos
profissionais que residem no interior envolve, em muitos casos, o deslocamento
destes por rodovias até as unidades do interior que prestam o serviço sem a devida
garantia de que conseguirão ser atendidos, já se tendo diversos registros de
profissionais que se deslocaram e encontraram a subseção fechada, por motivos
operacionais, ou até mesmo se deparando com a formação de grandes filas por
acúmulo de profissionais a serem atendidos, impactando no retorno destes aos
seus locais de moradia.
Com o agendamento, o profissional passa a ter a garantia da prestação do
atendimento na data firmada, além de ganhar agilidade na prestação do serviço,
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tendo em vista que será possível planejar com razoável assertividade a quantidade
de atendimentos a serem prestados nas datas em questão de modo a não gerar
acúmulo de atendimentos numa única data.
Outro benefício que se pode destacar, também relacionado à comodidade do
profissional, é a implantação do Coren-Móvel. Através desta ferramenta o regional
ampliará a interiorização de suas ações, substituindo um modelo estático que
obriga o profissional a se deslocar até o órgão e levando o órgão até o profissional.
Com o Coren-Móvel o profissional passa a ganhar uma ferramenta adicional de
acesso aos serviços prestados pelo conselho, reduzindo o custo e tempo
despendidos por este em se deslocar, por mais de uma oportunidade, até uma
subseção e ampliando a visualização do profissional quanto a atuação do órgão em
todo o estado.
O quarto benefício a ser gerado ao profissional, e principalmente à sociedade, é
o fortalecimento das ações de fiscalização gerado a partir da qualificação da
infraestrutura de transporte. Com maiores recursos destinados ao custeio de
transporte serão reduzidos os gargalos atualmente existentes de deslocamento
por empresas de transporte rodoviário, insuficiência de modal de transporte
adequado e insuficiência de motoristas para subsidiar a realização de viagens, o
que afeta consideravelmente o alcance do planejamento anual de fiscalização
estabelecido.
Ampliando o número de viagens no interior e a duração destas (hoje limitada a
três dias por semana, conforme explanado anteriormente) consequentemente
ampliará a capacidade do poder fiscalizatório e de suas atuações educadoras e
orientativas do regional para com os profissionais que se encontram afastados dos
grandes centros de trabalho urbanos.
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4.4.2.

Estrutura administrativa

Quanto à estrutura administrativa o primeiro benefício gerado pela implantação
do projeto diz respeito a qualificação do sistema de atendimento, em se
considerando que a implantação do software de agendamento e monitoria de
atendimento permitirá a gerência do setor uma gestão mais efetiva sobre o fluxo
de atendimentos prestados em cada unidade, bem como o tempo de atendimento
e tempo de espera, permitindo que se reavalie fluxos e elabore estratégias de
qualificação dos serviços prestados ao profissional de enfermagem.
Tem-se também como benefício a descentralização administrativa, em especial
da gestão de programação de veículos, documentos e manutenção predial, o que
proporcionará ganhos de celeridade na resolução das demandas da subseção,
equilíbrio na divisão de tarefas e melhoria do fluxo informacional entre capital e
interior.
A estrutura administrativa também ganha eficácia com a redução de contratos
administrativos e centros de custo a serem gerenciados

e, principalmente,

eficiência com o melhor aproveitamento de recursos atualmente aplicados,
levando em conta que boa parte de recursos atualmente dispendidos com
contratos de aluguel, impostos, diárias para substituição de férias, dentre outros,
serão reduzidos ou eliminados e viabilizarão o direcionamento destes para ações
de cunho estratégico como contratação de motoristas, ampliação de escopo de
limpeza, qualificação de internet, ampliação de espaços físicos estratégicos,
dentre outras, sendo este, atrelado a qualificação da estrutura de transporte para
fiscalização, os principais benefícios a serem obtidos a partir da implantação do
projeto em questão.
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5.INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO
Apresenta-se neste item a lista e os valores necessários à implantação integral das
soluções apresentadas neste projeto, bem como as fontes de financiamento para
custeio destas despesas.

5.1. DESPESAS CORRENTES
No que se relaciona a despesas correntes atesta-se que estas apresentam o
numerário de R$ 514.700,00. Deste montante as duas maiores despesas são
relativas à ação de contratação de três motoristas, num valor anual de R$
150.700,00, e à ação de ampliação de serviços de limpeza e copa no valor de R$
107.500,00, correspondendo ambas ao percentual de 50,2% do valor total,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 26 – Despesas correntes

AÇÃO

CUSTO

Transporte de bens das subseções

R$ 31.500,00

Transporte de bens dos servidores

R$ 38.500,00

Contratação de 3 motoristas

R$ 150.700,00

Seguro de 4 veículos

R$ 6.300,00

Manutenção de sistema de gerenciamento
de fila

R$ 15.900,00

Manutenção de relógios de ponto

R$ 3.900,00

Custeio de diárias para o Coren-Móvel

R$ 51.900,00

Ampliação de contrato de aluguel de
novos espaços físicos

R$ 84.500,00

Ampliação de Internet

R$ 24.000,00

Ampliação de serviços de limpeza

R$ 107.500,00
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Sobre o quadro acima apresentado é importante destacar que o valor demonstrado
representa um acréscimo anual ao orçamento do Coren, excetuando-se as duas
ações de transporte de bens que representam ações pontuais no próximo
exercício.
Considerando que este conjunto de soluções proverá acréscimo à previsão de
despesas do regional, torna-se importante identificar as fontes de financiamento
para custeio desta despesa. Neste caso, a primeira fonte é a redução de custos
oriundo do fechamento de subseções proposto, que tem o valor estimado de R$
214.500,00 por ano.
A segunda fonte de financiamento, na dotação total de R$ 300.200,00, advirá de
saldos oriundos da execução de pregões eletrônicos em processos licitatórios em
2019; ações oriundas do projeto de redução de custos; e inclusão de valores na
proposta orçamentária do exercício 2020. Todavia, como essas contratações serão
decorridas ao longo deste e do próximo exercício, o valor em questão será também
diluído ao longo do tempo, ficando parte do investimento previsto para inclusão
no orçamento do exercício subsequente conforme dito acima.
Sobre esse item é importante destacar que retirando-se as ações pontuais
previstas - custo com transporte de bens das subseções e dos servidores – e
abatendo-se o valor de redução de custos citado acima, o acréscimo anual real no
orçamento será no valor de R$ 230.200,00, o que torna todo o escopo do projeto
perfeitamente factível do ponto de vista orçamentário.
Recomenda-se, adicionalmente, que se realizem estudos de viabilidade após a
implantação do projeto para aquisição de imóveis que visem abrigar as subseções
classe 1, em detrimento de se firmar contratos de locação, visando reduzir o
volume de despesas correntes para o orçamento do regional
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5.2. DESPESAS DE CAPITAL
O investimento em despesas de capital, por sua vez, apresenta o montante
previsto de R$ 792.500,00. Dentre as ações que ensejam maior custo destaca-se a
aquisição de quatro veículos modelo pick-up, considerando que estes serão
utilizados para realização de viagens de longa distância e tráfego em muitas
estradas de baixa qualidade, cujo custo de R$ 680.000,00 corresponde a cerca de
86% do valor total, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 27 – Despesas de capital

AÇÃO

CUSTO

Aquisição de 2 máquinas de expedição de
carteira
Aquisição de 4 veículos

R$ 40.000,00
R$ 680.000,00

Contratação e implantação de sistema de
gerenciamento de fila
Aquisição de 6 relógios de ponto

R$ 63.700,00
R$ 8.800,00

Para essas despesas destaca-se que como fonte de financiamento integral se prevê
a utilização do superávit financeiro do exercício anterior, através de proposição
de nova reformulação orçamentária no exercício 2019, devendo, naturalmente,
tais custos serem reduzidos a partir da realização de pregões eletrônicos para
estas contratações.
Deste modo, somados os custos das duas modalidades de despesa, a implantação
do projeto tem o valor total projetado de R$ 1.307.200,00, sendo 61% do
montante relativo a despesa de capital com utilização de superávit, e 16%
financiando com recursos oriundos da própria execução do projeto dada a redução
de custos por encerramento de subseções. Sobram então apenas 23% do volume
total de investimentos a produzirem real acréscimo de gastos ao orçamento atual
do órgão, o que atesta o bom potencial de execução e viabilidade das propostas.
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6.VIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA
ATUAL
Considerando os problemas já enumerados neste relatório, e a proposta de solução
traçada, compreende-se que é importante também avaliar a viabilidade do ponto
de vista orçamentário de se realizar as qualificações necessárias nas subseções
sem que se proveja o fechamento de unidades.
Com base nesta iniciativa foi então proposta a replicação dos valores de
implantação do projeto, constantes no item 5, para as unidades em que se propôs
o fechamento de modo a prover uma estimativa de custos que balize a avaliação
da viabilidade da proposta.
Neste cenário, os custos a serem replicados para as unidades seriam: contratação
de motoristas; seguro de veículos; manutenção de sistema de gerenciamento de
fila; manutenção de relógios de ponto; ampliação de internet; ampliação de
serviços de limpeza e copa; aquisição de veículos; contratação e implantação de
sistema de gerenciamento de fila; e aquisição de relógios de ponto.
Não se consideraram como custos a serem replicados os seguintes: ampliação de
contrato de aluguel de novos espaços físicos, dado que não haveria mudança de
espaço; e aquisição de máquina de expedição de carteira, dado que não há
demanda que justifique esse custo nas referidas unidades.
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6.1. CUSTO ESTIMADO
Com base nos critérios acima estabelecidos, obtém-se então a seguinte projeção
de custos para estas localidades:
Tabela 28 – Custo por manutenção de subseções

AÇÃO

CUSTO

Contratação de motoristas8

R$ 126.500,00

Seguro de veículos

R$ 3.150,00

Manutenção de sistema de gerenciamento de fila

R$ 10.000,00

Manutenção de relógios de ponto

R$ 13.250,00

Ampliação de internet

R$ 8.400,00

Ampliação de serviços de limpeza e copa

R$ 85.000,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES (A)

R$ 246.300,00

Aquisição de veículos

R$ 340.000,00

Contratação e implantação de sistema de
gerenciamento de fila

R$ 53.000,00

Aquisição de relógios de ponto

R$ 7.300,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL (B)

R$ 400.300,00

TOTAL ABSOLUTO (A+B)

R$ 646.600,00

Com base nos dados acima pode se afirmar que a manutenção do funcionamento
das unidades de Alagoinhas, Irecê, Guanambi, Jequié e Paulo Afonso, agregada às
ações inerentes a sua qualificação, aumentam em 49% os custos previstos para o
escopo atual do projeto.
Em se considerando que a manutenção das unidades suprime a demanda prevista
de redução de gastos oriunda do seu fechamento – estimada em R$ 214.500,00 -,
este percentual se eleva para 66% da projeção de gastos, atingindo o montante de

8

Para fins de cálculo considerou-se a aquisição de mais dois veículos e a contratação de mais dois motoristas
e dois seguros (um para cada vetor), considerando a logística para atender o posicionamento geográficos das
unidades mantidas.
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R$ 861.100,00 a serem acrescidos à implantação do projeto, e perfazendo o total
de R$ 2.168.300,00 para implantação integral das propostas do estudo, em
contraposição aos R$ 1.307.200,00 propostos atualmente.
Se analisada sobre a ótica, exclusivamente, da ampliação das despesas correntes,
o projeto em seus moldes atual representa, considerando a proposta orçamentária
do exercício 2019 no valor R$ 25.423.000,00, uma ampliação percentual de 1,7%
sobre o orçamento previsto, enquanto que a manutenção das subseções em
questão amplia em 3,6% a mesma proposta orçamentária, ou seja, a continuidade
de funcionamento das unidades representa o dobro da ampliação de despesas
correntes previstas para o projeto atual.
É importante ressaltar que no quadro acima exposto ainda se mantém os custos
de substituição de férias dos assistentes das subseções o que, como já exposto,
compromete fortemente a logística de atendimento e funcionamento dessas
unidades. Em se considerando que não houvesse mais o custeio de substituição de
férias, mas sim a contratação de assistentes para as unidades que possuem um
único servidor no momento, a economia das diárias de substituição (R$ 57.600,00)
seria fortemente aplacada pelo custo de contratação destes servidores,
considerando que o custo médio anual de um assistente é de R$ 54.144,55, e que
necessitariam ser contratados no mínimo cinco assistentes pra estas localidades,
perfazendo então o valor de R$ 270.722,75, e gerando um crescimento de
despesas na ordem de R$ 213.122,75.
Mediante tais dados não restam dúvidas de que a manutenção das unidades acima
citadas compromete fortemente a viabilidade de implantação do projeto, o que
levaria a uma situação de manutenção do status quo das subseções do órgão.
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7.CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
Dada a complexidade do projeto em questão, torna-se importante traçar etapas
para possibilitar a mais adequada execução do projeto e alcance dos resultados
desejados, o que faz com que se busque estabelecer momentos de interação e
debate com as partes interessadas das entregas do projeto, bem como a criação
de frentes de trabalho para comunicação e operacionalização das ações.
Pensando nos motivos expostos acima se propõe que o 1º semestre de 2019 seja
dedicado às ações voltadas a tramitação interna e aprovação da proposta, com a
conseguinte sensibilização dos servidores afetados e comunicação preventiva com
o público de interessado para prepará-los com a devida antecedência. Após este
trabalho, dedicar-se-á o segundo semestre do referido ano e o primeiro trimestre
do exercício 2020 para a operacionalização das ações principais de fechamento de
unidades e transferência para outras localidades de servidores e de subseções que
ensejarão mudança de imóvel, conforme demonstrado no seguinte cronograma:

•

Maio/2019
o Apresentação de estudo – ROP
o Revisão de pontos solicitados
o Aprovação de proposta – ROP

•

Junho/2019
o Apresentação de projeto para servidores e sensibilização das
mudanças com comunicado oficial de mudança
o Início de estudos preliminares e elaboração de termos de
referência para contratações
o Lançamento de editais de contratações
o Comunicado de encerramento de operações das subseções do vetor
Norte
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•

Julho/2019
o Início de contratos firmados
o Encerramento das subseções de Alagoinhas, Irecê e Paulo Afonso
o Inauguração da nova subseção de Feira de Santana
o Mudança de servidores lotados nas subseções encerradas

•

Novembro/2019
o Comunicado de encerramento de operações das subseções do vetor
Sul

•

Janeiro/2020
o Encerramento das subseções de Guanambi e Jequié
o Inauguração da nova subseção de Vitória da Conquista
o Mudança de servidores lotados nas subseções encerradas

•

Fevereiro/2020
o Início dos serviços do Coren-Móvel
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8.CONCLUSÃO
Conclui-se que os fatores motivadores da realização deste estudo foram também
constatados a partir da avaliação dos servidores que trabalham nas subseções,
sendo complementados pelos dados analisados que levaram ao reconhecimento do
conjunto de problemas que afetam o desempenho dessas unidades e da
necessidade latente de se promover ajustes que visem melhorar os resultados
apresentados por estas para a sociedade e para os profissionais de enfermagem.
Para correção das distorções verificadas torna-se imprescindível a aplicação das
propostas de soluções apresentadas de modo a qualificar sensivelmente a gestão
das subseções pelo Coren-BA e referenciá-lo como modelo de gestão. Cabe
também afirmar que as medidas propostas têm como base uma avaliação
criteriosa e multidisciplinar de adequações necessárias nessas estruturas.
Ademais, ratifica-se que o projeto em questão não se configura sob a ótica de um
escopo de redução de custos operacionais, mas sim de uma redistribuição de
recursos, e agregação de novos numerários, visualizando ganhos de eficiência e
eficácia para o regional, destacando sempre a necessidade de se buscar garantir
a supremacia do interesse público sobre toda e qualquer circunstância.
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ANEXO I – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DA SUBSEÇÃO SERVIDOR
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ANEXO I
Roteiro de AVALIAÇÃO DA SUBSEÇÃO
SUBSEÇÃO: ________________________________________
Servidor: __________________________________________
Cargo: ____________________________________________

1. Descreva os principais incômodos que você sente com relação ao
funcionamento da subseção e ao desenvolvimento de suas atividades:

2. Proponha sugestões de melhoria para os incômodos identificados:
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ANEXO II – DADOS DA AVALIAÇÃO DA SUBSEÇÃO SERVIDOR
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ANEXO III – PLANILHAS DE RECEITA E DESPESA
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ANEXO III
Tabela 29 – Receita Líquida Anual
Valores em R$ 1,00

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Alagoinhas

125.945,77

150.755,65

194.687,68

213.118,73

255.837,26

Barreiras

130.198,49

199.250,60

192.312,04

361.288,97

257.574,15

Feira de Santana

513.074,03

560.386,87

629.624,40

874.858,10

1.082.713,78

Guanambi

139.052,03

172.544,04

250.489,01

247.064,67

218.234,71

Irecê

134.364,89

142.593,99

189.858,59

288.198,71

233.394,81

Itabuna

310.372,89

378.850,06

409.826,70

485.083,67

511.157,97

Jequié

164.896,55

175.292,39

213.631,39

293.279,63

321.698,87

Juazeiro

164.116,91

194.594,93

219.074,16

236.552,43

227.637,37

Paulo Afonso

120.784,12

121.025,96

157.213,17

190.222,22

164.572,91

Teixeira de Freitas

186.908,03

167.160,93

244.468,73

332.229,20

256.265,99

Vitória da Conquista

230.133,23

292.233,75

324.026,44

458.668,89

537.881,25

Tabela 30 – Média de arrecadação anual

SUBSEÇÃO

MÉDIA DE ARRECADAÇÃO ANUAL

Feira de Santana

R$ 732.131,43

Itabuna

R$ 419.058,26

Vitória da Conquista

R$ 368.588,71

Teixeira de Freitas

R$ 237.406,58

Jequié

R$ 233.759,77

Barreiras

R$ 228.124,85

Juazeiro

R$ 208.395,16

Guanambi

R$ 205.476,89

Irecê

R$ 197.682,20

Alagoinhas

R$ 188.069,02

Paulo Afonso

R$ 150.763,68
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Tabela 31 – Despesa Anual
Valores em R$ 1,00

SUBSEÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Alagoinhas

165.011,88

198.972,22

219.494,53

238.108,10

257.759,24

Barreiras

254.330,99

272.444,54

301.929,68

325.523,94

345.990,84

Feira de Santana

285.373,24

513.976,50

545.740,60

575.395,45

627.254,12

Guanambi

118.099,79

195.723,19

215.320,88

231.923,74

240.712,16

Irecê

191.097,68

209.811,50

195.293,91

212.136,37

230.595,99

Itabuna

462.421,12

472.548,20

397.387,96

428.251,78

540.200,50

Jequié

157.171,71

234.168,07

257.369,06

291.395,43

306.113,95

Juazeiro

234.907,67

261.009,70

294.169,90

316.786,13

336.877,76

Paulo Afonso

201.745,85

215.903,47

238.559,93

249.079,36

267.064,49

Teixeira de Freitas

204.242,60

220.573,09

241.904,41

259.623,54

266.698,37

Vitória da Conquista

225.391,43

258.116,92

288.989,18

343.505,09

538.489,12

Tabela 32 – Média de despesa anual

SUBSEÇÃO

MÉDIA DE DESPESA ANUAL

Feira de Santana

R$ 509.547,98

Itabuna

R$ 460.161,91

Vitória da Conquista

R$ 330.898,35

Barreiras

R$ 300.044,00

Juazeiro

R$ 288.750,23

Jequié

R$ 249.243,64

Teixeira de Freitas

R$ 238.608,40

Paulo Afonso

R$ 234.470,62

Alagoinhas

R$ 215.869,20

Irecê

R$ 207.787,09

Guanambi

R$ 200.355,95
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ANEXO IV – ROTEIRO DE BENCHMARKING – CORENMÓVEL
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ANEXO IV
Roteiro de BENCHMARKING – COREN MÓVEL
Nome do Regional:
Respondente da pesquisa:
1. Qual era o objetivo no momento de lançamento e prestação do serviço?
2. Qual foi o impacto obtido a partir do momento em que este foi iniciado?
3. Qual o custo estimado advindo da implantação do projeto?
4. Como é elaborada a programação de viagens?
5. Como é composta a equipe que executa as programações?
6. Qual é o transporte utilizado nas viagens?
7. Em que local se dá a prestação do serviço?
8. Qual a opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen?
9. Informações adicionais:
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ANEXO V – DADOS DO BENCHMARKING DO COREN
MÓVEL
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ANEXO V
Roteiro de BENCHMARKING – COREN MÓVEL
Nome do Regional: Coren-RS
1. Qual era o objetivo no momento de lançamento e prestação do serviço?
Descentralizar os atendimentos, atender os profissionais com maior dificuldade de
atendimento devido a distância, aproximar o conselho da enfermagem. 1 a 3 dias,
toda semana tem atividade.
2. Qual foi o impacto obtido a partir do momento em que este foi iniciado?
Aumentou o número de atendimentos, renovação e negociações. De cada 20
atendimento 9 é negociação. Com isso houve retorno financeiro.
3. Qual o custo estimado advindo da implantação do projeto?
Custo da diária, hospedagem e combustível.
4. Como é elaborada a programação de viagens?
O Coren-RS realiza programações semanais no interior do estado e região
metropolitana. Toda semana de 1 a 3 dias. Os locais são escolhidos baseados no
número de inscritos inadimplentes e com cédula vencida ou até mesmo a pedido
oficiais de universidades que formam turmas grandes.
5. Como é composta a equipe que executa as programações?
A equipe é rotativa com os funcionários do atendimento sempre acompanhado por
uma pessoa da coordenação que faz a triagem antes do atendimento.
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6. Qual é o transporte utilizado nas viagens?
Possuem a unidade do Coren móvel, assim como fazem as viagens com carro
próprio do conselho levando os equipamentos.
7. Em que local se dá a prestação do serviço?
Fazem parceria com sindicato, universidades e hospitais para ocupar salas e fazer
uso de internet. Leva 3g para caso tenha algum problema. NOTEBOOK.
8. Qual a opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen?
Foi esclarecido que mesmo quando é feito a viagem com o Carro Móvel os
atendimentos não têm sido feitos dentro do carro, visto que existem muitos
problemas de ar-condicionado e lentidão de sistema.
9. Informações adicionais:
Foi informado que no período de 2015 a 2017 foram atendidos 13.690 profissionais.
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Roteiro de BENCHMARKING – COREN MÓVEL
Nome do Regional: Coren-CE
1.

Qual era o objetivo no momento de lançamento e prestação do serviço?

O Projeto Coren-CE Descentralizado tem como missão levar aos profissionais mais
distantes, ações institucionais, que objetivam diminuir a distância entre o
profissional e o conselho, otimizando o trabalho, além de atuar como ferramenta
em cada região, atuando na resolutividade dos problemas pertinentes ao exercício
profissional.
2.

Qual foi o impacto obtido a partir do momento em que este foi iniciado?

Teve impacto grande, principalmente na sede, nos grandes hospitais, porém
financeiramente em algumas cidades do interior não obteve bom retorno devido
ao gasto de diárias e gasolina a qual não teve atendimento suficiente.
3.

Qual o custo estimado advindo da implantação do projeto?

Por terem o carro do Coren Móvel doado, gastou-se apenas com gasolina, diária e
manutenção do veículo.
4.

Como é elaborada a programação de viagens?

Municípios mais distantes da sede e subseções e hospitais de grande porte da sede.
É feito viagem uma vez por mês durante 3 a 5 dias.
5.

Como é composta a equipe que executa as programações?

A equipe é formada por um assistente, um fiscal e o motorista.
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6.

Qual é o transporte utilizado nas viagens?

Possuem o carro móvel porém o mesmo encontra-se em manutenção e por isso
vem realizando as viagens em carro do conselho, o qual vai equipado com
notebook e impressora.
7.

Em que local se dá a prestação do serviço?

Antes das viagens é feito um contato com os municípios para que disponibilizem
local para instalação dos os equipamentos, geralmente ficam em local de fácil
acesso como, por exemplo, próximo a secretaria de saúde daquele município ou
em hospital de grande porte.
8.

Qual a opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen?

Quebra Com facilidade, sempre necessitando de manutenção. Não pediria
novamente.
9.

Informações adicionais:

O referido projeto tem a coordenação do Conselheiro Dr. Silvestre Péricles.
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Roteiro de BENCHMARKING – COREN MÓVEL
Nome do Regional: Coren-TO
1.

Qual era o objetivo no momento de lançamento e prestação do serviço?

Aproximação do Conselho com os profissionais, principalmente por não ter
subseção.
2.

Qual foi o impacto obtido a partir do momento em que este foi iniciado?

Maior arrecadação e regularização dos profissionais. Projeto de parceria do DIRC
e Dívida Ativa.
3.

Qual o custo estimado advindo da implantação do projeto?

Doação do carro móvel mais custo de combustível e diária.
4.

Como é elaborada a programação de viagens?

É feito levantamento dos débitos, carteiras vencidas ou as vezes, os próprios
hospitais solicitam a ida através de ofício.
5.

Como é composta a equipe que executa as programações?

A equipe geralmente vai 2 assistentes (um do DIRC e um da dívida ativa) e 1
conselheiro.
6. Qual é o transporte utilizado nas viagens?
Carro do Coren Móvel
7.

Em que local se dá a prestação do serviço?

O carro fica estacionado normalmente em hospitais regionais, que cedem internet
para uso da equipe.
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8.

Qual a opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen?

Não há problemas.
9.

Informações adicionais:

São feitas poucas viagens, visto que o Conselho dispõe de apenas um motorista e
não consegue conciliar com a fiscalização. A programação é feita anualmente,
mas não consegue ser cumprida.
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Roteiro de BENCHMARKING – COREN MÓVEL
Nome do Regional: Coren-PB
1.

Qual era o objetivo no momento de lançamento e prestação do serviço?

Não cedeu informações quando a este item.
2.

Qual foi o impacto obtido a partir do momento em que este foi iniciado?

Não cedeu informações quando a este item.
3.

Qual o custo estimado advindo da implantação do projeto?

Não cedeu informações quando a este item.
4.

Como é elaborada a programação de viagens?

A programação baseando-se nas visitas de fiscalização, neste caso quando é feito
a fiscalização no município, na semana seguinte o Coren Móvel vai para atender
as irregularidades encontradas pela fiscalização.
5.

Como é composta a equipe que executa as programações?

Assistente e o motorista no qual essa equipe é rotativa.
6. Qual é o transporte utilizado nas viagens?
Carro do Coren móvel
7.

Em que local se dá a prestação do serviço?

O atendimento é feito normalmente numa sala cedida por faculdades, pela
prefeitura ou em hospitais e raramente dentro do Carro Móvel.
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8.

Qual a opinião acerca do veículo cedido pelo Cofen?

Nem sempre é usado devido a questões de internet e ar condicionado.
9.

Informações adicionais:

Não cedeu informações quando a este item.
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ANEXO VI – DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS
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ANEXO VI
AÇÕES 1 e 2: Transporte de bens das subseções e dos servidores
- No que consiste: Contratar empresa para transportar os bens constantes nas
subseções que serão fechadas para reaproveitamento nas demais unidades, e bens
dos servidores que serão remanejados para outras unidades.
- Metodologia de cálculo: Valor contração de serviço de porte semelhante nos anos
de 2015 (servidor) e 2017 (subseção), reajuste pela inflação, e aplicação de
margem de contingência de 20%.
- Valor final: R$ 31.500,00 (subseções) e R$ 38.500,00 (servidores).
AÇÃO 3: Contratação de 3 motoristas
- No que consiste: Contratar serviço de motoristas para as subseções de Barreiras
e Vitória da Conquista, sendo que para a primeira o modo de execução se dará por
quinzena e não mensal, dada a quantidade reduzida de fiscais no local em
comparação às subseções de classe 1.
- Metodologia de cálculo: Valor de contrato atual de motoristas, reajuste pela
inflação e multiplicação pelo quantitativo de postos de trabalho. Para o posto
intermitente utilização de valores de referência de edital do TCU com este modelo
de contratação.
- Valor final: R$ 150.700,00
AÇÃO 4: Seguro de 4 veículos
- No que consiste: Contratar serviço de seguro para os quatro veículos adquiridos.
- Metodologia de cálculo: Valor de contrato atual, reajuste pela inflação,
aplicação de margem de contingência de 20% e multiplicação pela quantidade de
veículos adquiridos.
- Valor final: R$ 6.300,00
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AÇÃO 5: Manutenção de sistema de gerenciamento de fila
- No que consiste: Contratar serviço de manutenção do sistema de gerenciamento
de fila que permitirá emissão de senhas, agendamento de atendimento e
monitoria de atendimentos em tempo real.
- Metodologia de cálculo: Proposta efetuada por fornecedor no exercício de 2018
corrigida pela inflação.
- Valor final: R$ 15.900,00
AÇÃO 6: Manutenção de relógios de ponto
- No que consiste: Contratar serviço de manutenção dos relógios de ponto a serem
instalados nas subseções.
- Metodologia de cálculo: Valor de contrato atual e multiplicação pela quantidade
de relógios adquiridos.
- Valor final: R$ 3.900,00
AÇÃO 7: Custeio de diárias para o Coren-Móvel
- No que consiste: Projeção de gastos de diárias para os servidores e motorista que
estão envolvidos na prestação dos serviços do Coren-Móvel.
- Metodologia de cálculo: Valor de diária multiplicado pela quantidade de
servidores, considerando o início do deslocamento na segunda-feira e retorno na
sexta-feira com uma viagem por mês durante doze meses.
- Valor final: R$ 51.900,00
AÇÃO 8: Ampliação de contrato de aluguel de novos espaços físicos
- No que consiste: Mudança de espaço físico das subseções de classe 1 de modo a
comportar a ampliação de servidores lotados neste local.
- Metodologia de cálculo: Proposta de fornecedor para locação de espaço (Feira
de Santana) e valor de contrato atual (Vitória da Conquista).
- Valor final: R$ 84.500,00
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AÇÃO 9: Ampliação de internet
- No que consiste: Contratar novos planos de internet para as subseções com a
instalação de links dedicados nas subseções de classe 1 e ampliação de velocidade
nas demais subseções.
- Metodologia de cálculo: Propostas de fornecedores e abatimento dos valores
atualmente pagos nestas localidades.
- Valor final: R$ 24.000,00
AÇÃO 10: Ampliação de serviços de limpeza e copa
- No que consiste: Contratação de serviço de limpeza e copa em regime de 8h
diárias para as subseções de classe 1 e regime de 4h diárias para as demais
subseções.
- Metodologia de cálculo: Valores de referência da convenção coletiva de
trabalhadores desta categoria e abatimento dos valores atualmente pagos nestas
localidades.
- Valor final: R$ 107.500,00
AÇÃO 11: Aquisição de 2 máquinas de expedição de carteiras
- No que consiste: Adquirir máquinas para as subseções de classe 1 para viabilizar
serviços de expedição de carteiras.
- Metodologia de cálculo: Proposta de fornecedor
- Valor final: R$ 40.000,00
AÇÃO 12: Aquisição de 4 veículos
- No que consiste: Adquirir veículos de modelo pick-up para as subseções,
conforme distribuições constantes em relatório.
- Metodologia de cálculo: Pesquisa de mercado multiplicada pela quantidade de
veículos adquiridos
- Valor final: R$ 680.000,00
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AÇÃO 13: Contratação e implantação de sistema de gerenciamento de fila
- No que consiste: Contratar sistema de gerenciamento de fila para replicar
estrutura já utilizada na sede para as subseções.
- Metodologia de cálculo: Proposta de fornecedor
- Valor final: R$ 63.700,00
AÇÃO 14: Aquisição de 6 relógios de ponto
- No que consiste: Adquirir relógios de ponto para permitir o registro de ponto
eletrônico pelos servidores lotados nas subseções remanescentes.
- Metodologia de cálculo: Pesquisa de mercado multiplicada pela quantidade de
relógios adquiridos.
- Valor final: R$ 8.800,00
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