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AVALIAÇÃO E CONTílOLE DO SUS
COMPI:~TÊNCI/\S ES'rADUATS E MUVi TCIPAI S

1. SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE
1.1 Desenvolver ações de Avaliação

e

Controle em:

- Sexviços Próprios ( Estaduái.s + Federais Estadual .1.zados ) de maior comple-

xidade;

- Serviços Contratados em maior complexidada com al)rro1g;nc1a E:stodual
e/ou
Regional ( não assumidos por município ou grupo de municípios):
- Serviços Municipais / Municipnlizodos/ Contratadm; pe:~lpo municípios
- Transi toriomcmte enqm.u1to implootam mKl.!3 /\.C.
- Suplernentam1entc a pedido tios t11LU:iicipim;;
- Conjuntamente com municÍpios ou grupo ele 111Ul.1.tcÍplof; por

destes:

•

opção

- Por intervenção quando o município estiver se omj 1:il"ldo ou sP- mostrar insuficiente sob nut:orizacão cxplic1 ta em pri11K~ir'(, lugar do Consc.lho
Municipal <ie Srude 1 ou do Conselho Bcgiona.l de Saude ou do Com~e-

lho Estooual de Saude

1.2 Estabelecer em conjunto com nnJn.iciptos (ou através da representação t-:,- :;:·v:-s)
pr1ncÍpios , nonnas e rotinas de controle e avalirn;ão;

: . a Oferecer treinamento aos munic:lpj os
de avaliação e controle:

inter-cs$é:ldos nll prcp:li·aç~o de sua equipl~

l.4 Acomean~ar as atividades de avaliação e controle desenvolvidas pelos rmJracl-

pios;

1. 5 Distribuição de " Cotas Remanescentes

l.6 Análise
2. SECRE'l'AI1IAS
Desenvolver
abra'1gência

11

de AIH ( 10 a 20¼ ) retidas para

e

feito de ajuste de demanda;
de produção e faturas emitidas pelos m~niclpio3;
MUNICIPAIS DE SAÚDE
ações de avaliaçoo e controle de SC?rv!ços pr-Óprios ou çontratados de
municipal ou regional at::avés de consorc1os com sun propria equipe

ou em conjunto com o estado, por opçao.
3. ATIVIDADES DA AVALIAÇÃO E CONTROLE PARA OS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL
3 .1 Sm relação à Secretaria da SaÚ:ie
..
- interface com - p.laneJamento
- vigilancJa sanitaria
Acompa.n1·,ar1do a

- vigilância ep1demiolÓgica

oná.11se de relatórios dos fundos lic!

Assessorar o Conselho Municipal de saúde ( CCNUS)

saúde~

Participação na elworação dos Planos dl3 saúde du acordo co111 pm--âmetrcs ::
co regionais do demanda de servi Çô!3 e açê;os, es to.belricendo tetos
quotas, etc.
1

3.2 Em relação aos Serviços de Saúde da Área de Abrangência.
- Cadastrarnento de todos os serviços existentes,
- Em conjurito com a vigilância sani tárin estabelecer e reavaJ.iêlr critério~ pn
·· ra concessão de n1 vará.s a estabelecimento& c.!e sOÚcie como
tarnbém
outron ações de vigilância sru1i tá.ria neste e~tobelccimi.,=>nto cn~ art.1
culação pcnnanen~:e com os procedimentos de control,~ e aval j açno.

3.3 Em relação aos serviços interessados em contrato.r'-se com o pÚblico
- Avaliação de cada estabelecimento int.eresoado em contratar-se com o pÚbli -

co de acordo corn análise da demanda e copac:ida(Je de reopoe,ta; OJ"lii11se con;!u11tn can R vtgil ;,,eia ou11i tiu.. :1 (, ( cond:lçÕes doicos, cap:1
cidade operacional, condj çõe~ de trabalho ) .
-

- Contratação dê serviços na sequência da lei ( pÚblii::os, fil~ntrópicos, pri••
vados)

(c01trato fej to pelo rmm1CÍp1o (cstodo) com cliiusula de que o paga-

mento transitoriamante será garantido pelo INAMPS até que3 os recur
sos sejam transferidos diretanY!!nte a munidpios ) .
- Distribuição de cotas/tetos de serviços entre proprlos e contratados ( conjunto e individual ) .

3.4 F.m reh .

aos serviços contratados e r ·'Óprios

- Supervisão continuada dos serviços p1"'18Stüdos com anÚlise
qualitativa

( resolutividadc - efic_ápiu )

..

quantitativa ( produtividade - eficiência).

3.5 Em relação aos serviços produzidos prÓprios e contra.tudos
- Análise dos rola.tÓrios dos serv1çoo reo.lizados e futur"as é1presentados,
. tes dP. sl• procedel"'Cm os pagaul!ntos

an-

- Análise dos relatórios emitidos pelos serviços de coruputo.ção ( Dota Prev)tu_2
tes da análise de niveis superiores mais centrais.

3.6 Em relação aos usuários
- Atendimento aos usuários em relação:
- demanda reprimida - sel"'Viços recusados/não programados

- serviços programados inadequadamente
- denúncias de fraudes, cobranças indovldas.
- Pesquisa de Grau de satisfação.
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