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Q. IlfAFS

era. uma autarquia destinada. a. dar .k.$SISTÊ1.'.'UIA MÉDIO.A A :PREVIDENOIÁlUOS

se a Qonstitu.ição colocou que Sa.Úde

é

direito de CIDAIMNli , uni ver sal e
eqq,â.nime para todos os cidadaos,~emos dois caminhos;; ou ampliar a agão
do IN:tuWS. ou. di.stribuir suas fu:nçÕes. p'Ellas gerências da administração
direta responsáveis pela função saúde ( em seu sentido mais amplo J•
,..,,
""
.,,.
""
-A opçao e a segunda ja que tambem manda a Constitu.içao que cada esfera
a.e governo seja êf.!Ell"id.a por gerência Ú.::nicaelom.o imaginar no mu.niciiipio
uma gestão do INAlVPS (federal} e outra da Secretaria de SaÚ.de (Municipal)?
~ó 1/trtJ..~ih-J .
t.í, pergµ~a ileveria ser foi"mu.lada ao contrá,rio:; por g_u.e manter o Wml?.a
se a gerência tem que ser Única através do gestor federal, estadual e
municipal, em cada esfera de governo?: Manter duplicidade de institu.i9Ões
com :finalidades ae não idêntica.s, bastante semelhantes, pois muda apenas
o enfdque de abrangência { não a.penas assistência; como rle clientela.
(nao aoenas os que contribuem diretamente enquanto estão tra1:lalhando, .
mas todos os cidadãos que indiretamente pagamos a assistência)., O 'Ç)rip.cipio n-_o é desc~m.t:ralizar, e n x ~ a_!Í3-quina a~P~l1~str...;r~iva?' ·ikf 1 +.· jl d/.'J
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que manter o INAlvl?S que é uma autarquia, comorando e pagand-o os serviços d.e saúde, quando existe toda a estrutura do Minist;rio da SaÚó.e,
das Secretarias .Estaduais de Saúde e das 1SMS?.' Esta esti-·utura e:x:iste 1
tem como i:noumbê:ncia s.er o gestor Único em caéta esfe:t."a de governo ..
l"''or que manter;, duas administra;,Ões e fi:n.a.nças se tudo deve ser gerido
e administrado em cada esfera de Goverrw nelos ~undos de· .SaÚde como
manda à Lei 8080 e 8142 ?'
Por que ma:nter
dois sistema
de controle e avaliação de serviços? duas
.
,,
procuract.orias juridiaas? duas auditorias·? dois controles ele pessoal?.
.
duas
administra;:oes de patrmmonio?·

-

.lj!) Fara que se entenda o que
AT~

-

se está extinguina.oÍhojeJé preciso compreender;:

1987

Prestava assistência
>

medica em todo o
Brasil:
próprios:

co.ntratados,conveniados
j!azia. toda a a.d.mini sira-

9,'ão e Finanças d.este
conjunto; controle de
rec1.tí:'sos humanos

controle e avaliação
auditorias
serviços de produ.ra.doria
7

:i/'inanças; recebe re9ass,es do Fundo Nacional de
SaÚ.de e paga pr'estadores, POIS TUDO É
I
convênios, contratos
'.f'l'lE..Li:l:l'EITJil,rnm.rE FJtcr, V
.
pessoal proprio etc.
M .Ílt?ELAS. ES'l;H.JJ...
Administração: adminis-.
TURAS
.,ra o p.copr:i.o e as
,~UE JÃ EXISTElü
GCTa e os remanescentes
M.S/SES/ SMS
hospitais e ?.A~ls
·ri:tcuradoriai: processos
antigos e atuais do
.,t..

j~

..

INA.i\'.i?S

_/~-.w.tdi-toria financeira e
controle e avaliaçã.o

.

'

.

medices em álguns estados complementarmente

ao trabalho descentralizado de estados e rnunioipios
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QUESTÃO 'DAS AUDIT01UAS;

f

seu artigo 33,, § 4 :., " O Iúinisterio d.a Saude º.
$
a(:wmpnhará,, atre:vés de seu. Sistem: d.e Auditoria, a conformidade
~l'i-v.
à ,1;,ro g~rarnaçã..o aprovacla da. aplicaçao d.e recursos repassados a Estadosp~
e l\ilu.nicipiosi,
,,l.·

é vlara atei 8080 no

En s,eu art.16 inciso 1; u:,ms•t;abelece:1.• o Sistema N3-cional de Auditori~ e

fiil

coordenar a avaliaçã.o técnica e f'inanc ira do sus em todo o te:rritlorio~
nacional, EM COOl.PEM.ÇÃO 11:l.'olUOA com os Estalios, :OC"unicipios e Distritj
Federal u.,
/
l..'n s.eu art.16 incisof XVII

~ e-,

t I' acompanhar,,

~t,;,

controlar e avaliar as açoes 1)//;v'
J
e serviços de saúde, resp~itadas as competências estaduais e murd'_cipai~

.VJvt!
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1 g) 1$i.o prec isamos manter uma au,targ_u.ia. :federal,., paralela' ao· Ministério da saúde , só. p?,ra d-esempenhar estas funções..,, Seria a cristalizaç'ão d.o principio b;;;rocrátic..; e a~ negação do principio 'constitucional ds3-. descerrtralização e_p.a redu9ão à.a estt-utura estatal.,
..4, partil~ d;ste sofisma P,assáriamos a ter que ·defe:;. der qu.'e oa.da
Ministério ~.riasse uma. autarq1xia de controle:. P~is; o principio
do njá qu.en temos esta estrutura; por" qu.ê -nio criar ;uma. função
para ela., Vamos c::riaf_ú.m Órgão só para aproveitar que temos um
pi•édio d..esooupad.ol" Vamos :criar uma au..ta:rqu.ia, sÓ por quê já.
temos mesas, cadeiras, ~,iuipamentos e pessoal (que poderiam
'
# ,._,,.
,
·~
como mal).da a logica ser ?,grega.d.os a uma estru:tura .ja existente).
-.-~-~ ·ãi;''""'ã."çõ'eif de·-0ontl"ole '·já temos .na administração federal a
C,ISNI'r-Jll.t~·
:faz o ... o ntrole" int~rno~ ~em9·s o Tribunal
de Contas da
..
,,,.
Uniao qu.e. faz toClo · o controle glolía1. ~emo~ al m disto o poder
legislativo, as oonfer"~ncias 'e os co:nse,1.b.oa, o ministério pÚbli·ªº"
SeX>á. que nãó podemos ter, um' ntorne11to ipenas de pensamento
#.."'"
logicot) Sera q_ue vamos C'ai..r na risi vel decisao de montar uma
esttrutura de c9ntrole~ gas•:t~r nela,· perto daquilo ou até mais
dó que gastamos .:na atividade fim? O:nd.e ficam os prinoipios de
analise custo-beneficio?(,
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2~j) Atendendo aos 'mandame:ntQs légais acima citados, o Ministério d.a
'"'av.de tem como i:ncu,mb'encia criar ~ê~.,"Sistema Nicional dé .Auditoria
que .será r avaliaç'ão t~cnica e fi:nan1e.i~a do aus ém COO.l?ERA.çlo
Tt1:n,tcA COl\I ES1.l?ADOS, J1'tgUGIF}IOS ~/D!STiUTO b'EllEJ.t!L.
MUIHO:ire:IOS: avaliam e ~ónt,rolam o~;;:$~rviços contratados e seus
proprios s~'J:'vi~cs mu icipàisJ; ·
BSftliillOS: avaliam e oont.ôrla o:s serviços municioais como um tbclo
e os s.oei"vi9os e nt:r~tádos estaduais e seu~ pr6prios serviços
estaduais.
UliÍÃO;; contf!t:la o:s serviços estaduais como· um todó 11 através de uma
equipe ~en.tral ooni a.Udi'tôria anali tica através de relatórios
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A lei 814,;2, no ae~ug~fe 4e afirma• 11.ftelatÓr~o"' de uo t""
.
, --' , ,•
... "'
º"'':3 ao que
perm:1.~,:;-m o control.e de c;[tl.e trata o § ij;fl do ax-t • .33 da 8o8on.
oitaçact aoima - o .~tema de Au.c:litoria p:revisto na Lei
e um ... IS'llEM.A, OEmn
~t., "'"'m càima d.e real
'
...,~Gi
torios,.'
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