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Saúde

Portarias Composição Atas das Reuniões Bibliografia

O grupo de trabalho pelo direito à saúde reúne colegas que há muito tempo lidam com
o tema, bem como colegas recém chegados. Desta forma, o trabalho se fundamenta
na experiência acumulada sem perder de vista a coragem e a ousadia necessárias
para enfrentar os desafios que se apresentam.

O grupo tem como objetivo a organização de um plano de atuação estratégica do
ministério público em saúde. Ao mesmo tempo, chamou a si o desafio de
compatibilizar as diversas atribuições sanitárias do ministério público, subordinadas a
distintos órgãos de revisão do ministério público federal. Além dessas duas missões, o
grupo decidiu apoiar as iniciativas dos colegas do ministério público em todo o país na
defesa do direito à saúde, com subsídios, experiência e informação. Por fim, objetiva
eleger problemas do direito à saúde ainda não enfrentados pelo ministério público para
serem tratados colegiadamente.

Foram identificados quatro eixos principais para o enfrentamento do direito à saúde no
Brasil, a saber: financiamento, controle social, descentralização, e acesso e qualidade.
Em todos esses eixos há questões prioritárias e necessárias, capazes de aprofundar o
conteúdo e a exigibilidade de direito à saúde. Dentro de cada um desses eixos o grupo
tem levantado problemas e traçado estratégias para o seu enfrentamento,
identificando parceiros e responsáveis.

Igualmente, o grupo de trabalho identificou quatro frentes de atuação: articulação e
mobilização; normatização; formação e informação. Na frente de articulação e
mobilização visamos encontrar parcerias, esboçar soluções para os problemas de
competência e atribuição, e criar laços internos e externos para o sucesso da atuação,
entre outras tarefas. Na frente normativa, há que se produzir atos normativos para o
sistema único de saúde, para o congresso nacional e para o ministério público
tendentes a ordenar o adequado funcionamento do sistema conjuntamente com o
ministério público. Na frente de informação e formação, a missão é de coletar
informações e processá-las para subsidiar a atuação mais eficiente dos membros do
ministério público da defesa do direito à saúde.
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Portarias

PORTARIA PFDC Nº 01, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2003.

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, do Ministério Público
Federal, nos temos do art. 5º, letra h e inciso II, letra e da Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993 e,

CONSIDERANDO a incumbência do Ministério Público Federal de garantir os direitos
assegurados pela Constituição Federal, no que concerne à efetividade dos direitos do
cidadão;

CONSIDERANDO a necessidade de dar seqüência as deliberações do IX Encontro
Nacional dos Procuradores da Cidadania, que definiu a necessidade de constituição de
grupo de trabalho composto de Procuradores do Cidadão para cuidar da situação do
tema no Brasil;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor capacitar os membros do Ministério Público
Federal no que diz respeito ao acompanhamento das políticas públicas favoráveis à
afirmação da cidadania, inclusive quanto à execução orçamentária da União;

CONSIDERANDO a necessidade de qualificação das estratégias de atuação do
Ministério Público Federal voltadas a implementação do Sistema Único de Saúde
conforme previsto na Constituição; e,

CONSIDERANDO a responsabilidade cobrada ao Ministério Público para atuar na
implementação do Sistema Único de Saúde conforme resolução da 11ª Conferência
Nacional de Saúde, instância máxima de formulação da política de saúde a ser
desenvolvida pelo País,

RESOLVE instituir junto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sob a
coordenação-geral de sua titular e da Adjunta, respectivamente, Maria Eliane Menezes
de Farias e Raquel Elias Ferreira Dodge e coordenado pelo Dr. Humberto Jacques de
Medeiros, PRR/4ª Região, GRUPO TEMÁTICO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE, para
definir planos de atuação que indiquem parâmetros e metas dos Procuradores da
Cidadania em todo o país, integrado pelos Membros do Ministério Público Federal,
constantes da relação anexa.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
PFDC
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO

Nos dias 06 e 07 de maio de 2003, reunidos na sala de reuniões do gabinete da
Procuradora-Chefe da PR/SP, presentes os membros do GT/Saúde instituído pela Portaria nº
01, de 28 de fevereiro de 2003, Adriana da Silva Fernandes (PR/SP), Alexandre Amaral
Gavronski (PR/MS), Cláudio Drewes José de Siqueira (PR/GO), Darcy Santana Vitobello
(PRR-3ª Região), Edmar Gomes Machado (PR/ES), Fabiano Moraes (PRM/Petrópolis),
Humberto Jacques de Medeiros (PRR-4ª Região)-Coordenador do GT, Laura Noemi dos
Santos (PRR-3ª Região), Maria Eliane Menezes de Farias (PFDC), Marlon Alberto Weichert
(PR/SP), Oswaldo José Barbosa da Silva (PRR-1ª Região), Rose Santa Rosa (PR/SP), Silmara
Cristina Goulart (PR/MG), Walter Claudius Rothenburg (PRM/Piracicaba) e Hugo Mello da
PFDC/Assessor do GT, bem como os membros, Dulciran Van Marsen Farena (PR/SP), José
Jairo Gomes e Nilce Cunha Rodrigues (PR/CE), que solicitaram e foram incluídos no
GT/Saúde a partir dessa reunião (sendo que os dois últimos participaram apenas no dia
07/05), debateram e deliberaram o seguinte:

1. Início dos trabalhos com síntese da primeira reunião feita pelo Coordenador do GT e
aprovação da respectiva ata.
2. Definição da pauta da reunião, ficando estabelecido que seriam apresentados os relatórios
temáticos estabelecidos na primeira reunião, seguidos de debates e considerações após
apresentação de cada um deles.
3. Passou-se a apresentação do Dr. Edmar sobre o tema “Problemas que o MPF já enfrentou”
cujo relato, ressaltado pelo Dr. Edmar como preliminar transcrevemos a seguir: 
Introdução:

Tal trabalho foi elaborado com fulcro apenas em minhas experiências pessoais, não tendo a
presunção de retratar (apesar do pomposo título), toda a experiência da instituição.

1) Questão metodológica:

1.1 – Objetivo do trabalho do Ministério Público: Assegurar a todas pessoas que se encontrem
no território nacional, e aos brasileiros que se encontrem no exterior sem a devida assistência,
o acesso ao Sistema Único de Saúde. 
Devido à abrangência do objeto, tal trabalho:

a) consiste, predominantemente, no monitoramento da implantação e do funcionamento do
SUS;
b) deverá se perpetuar, vez que a Constituição Federal assim o determina.

1.2 – Quem deve trabalhar: Os membros do Ministério Público, notadamente, do Ministério
Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e dos Ministérios Públicos dos Estados e
do Distrito Federal;
A interação entre os diversos ramos do Ministério público é fundamental para o
aproveitamento racional dos esforços de seus membros.

1.3 - “Como trabalhar”. Em se tratando de tarefa a ser executada permanentemente pelo
Ministério Público, tal questão assume contornos complexos, vez que:

a) a natural rotatividade dos seus membros (decorrente de promoções e ou remoções), aliada
ao princípio da independência funcional, pode implicar na perda da memória do trabalho
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realizado, bem como na incoerência das ações desenvolvidas no longo prazo;
b) o arcabouço investigatório herdado do sistema criminal não se mostra adequado para o
trabalho a ser desenvolvido, vez que elaborado para apurar ato ilícito (que, em regra, versa
sobre questão conjuntural), devendo ser, portanto, concluído rapidamente, com vistas à
propositura de ação.

A abertura do “procedimento mãe” merece destaque como solução metodológica que se
mostra necessária para o enfrentamento das referidas questões, vez que possibilita a
manutenção da memória do trabalho, bem como permite a coerente continuidade dos serviços.

2 - IMPLANTAÇÃO DO SUS

2.1 Participação da comunidade.

2.2 Implantação da máquina estatal.

A implantação do Sistema Único de Saúde pressupõe a existência de servidores capacitados
para a operacionalização do sistema. Os principais obstáculos são:

a) contratação inadequada de pessoal (sem concurso público - utilização do sistema de
cooperativas), o que, além de ilícito, implica na ausência de compromisso com o princípio da
continuidade na prestação do serviço e na total incapacidade de se opor aos interesses do
governante. Em muitos entes da federação, as transições dos governos são, em regra, muito
tumultuadas, com a total perda da memória institucional;
b) ausência de normas definindo a estratégica carreira de auditor, o que prejudica
demasiadamente o controle interno do Sistema, tornando-o muito vulnerável a fraudes;
c) dificuldade de adequação dos médicos ao Sistema. Tal problema tem origem na própria
academia, que não se encontra ainda adequada ao Sistema, bem como na existência de fortes
pressões coorporativas e na falta de compromisso de muitos profissionais que possuem
vínculos na iniciativa privada;

O Ministério Público do Trabalho e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal,
constituem importantes aliados, vez que cabe ao MPT buscar a regularização das relações de
emprego e ao MPE combater contratações irregulares.
Já existem iniciativas do Ministério da Saúde procurando sensibilizar os estudantes de
medicina para o trabalho como médico do Sistema, sendo que a implantação do Cartão SUS
poderá facilitar o controle dos profissionais pouco comprometidos com o sistema.
Merece destaque a dificuldade dos governantes se sensibilizarem para a necessidade de
concurso público para o Programa Saúde da Família.

3. RELACIONAMENTO COM A INICIATIVA PRIVADA 

O Poder Público não atende toda a demanda do sistema, tendo que contar, nos termos do art.
199 da C. F. com o trabalho complementar da iniciativa privada, principalmente das
instituições sem fins lucrativos, dentre as quais se destacam as instituições filantrópicas. Tal
relacionamento é a origem de diversos problemas, dentre os quais se destacam:

a) a iniciativa privada tem como fim o lucro, que pelo sistema atual, reside na realização do
maior número possível de atendimentos de alta complexidade (melhor remunerado) em
detrimento dos demais procedimentos. 
b) A legislação atual não contempla, de forma precisa, o destino a ser dado às instituições
privadas ou filantrópicas, que passem por problemas financeiros. Tal fato torna o gestor
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público refém de administrações ineficientes, incorrendo, muitas vezes, no equívoco de desviar
recursos da atenção básica, com o intuito de reforçar o caixa de tais instituições. Em casos
extremos, cabe a utilização da intervenção, que pode se dar por meio do MPE, caso se trate de
uma fundação, ou até mesmo por intermédio da requisição a que se refere o art. 15, inc. XIII,
da Lei n. 8080/90. O Ministério Público Federal deve trabalhar junto ao Congresso Nacional
para melhor regulamentar tal questão;
c) Ocupação de cargos no SUS por pessoas que possuem interesses no sistema privado. Ex.
dono de aparelho privado que opera aparelho público (que nunca funciona). Saída, exigência
de exclusividade, o que é dificultado pela jornada de trabalho da classe médica;

O relacionamento entre Poder Público e a iniciativa privada deverá ser formalizado por meio
da assinatura de contratos/convênios, como forma de minorar tais conflitos. A ausência de
contratação ou a contratação inadequada, podem levar à graves conseqüências, dentre as
quais podemos destacar a perda do controle do Sistema, por parte do gestor público, que
acaba por se tornar refém da iniciativa privada.
O Ministério Público deve monitorar tal contratação de forma a assegurar:

• A efetiva atuação do conselho no processo de elaboração e de fiscalização da execução;
• Que o ente federado contrate dentro dos limites de sua gestão (muito comum ver municípios
em gestão básica assumirem, com prestadores de serviço, ônus que já se encontram
acobertados por pactuação firmada com o Estado – Ex. plantões hospitalares);
• Que o ente federado não contrate por valor acima da tabela estabelecida pelo Ministério da
Saúde, a menos que:
- Aplique recursos próprios;
- A resolutividade do sistema seja plena, e as medidas preventivas sejam exemplares. Caso
contrário teremos violação ao princípio da universalidade do atendimento e da prioridade na
prevenção;

• Que o contrato siga as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde (Portaria n.
1.286/93, Portaria n. 1695/94 e seguintes);

• Que a Contratação respeite o direito de preferência estabelecido constitucionalmente para as
entidades sem fins lucrativos (Cabe aqui destacar o termo preferência utilizado pelo legislador
constituinte, que deve ser utilizado no mesmo sentido da preferência para compra de que goza
o inquilino diante do proprietário que vai alienar o imóvel objeto do contrato, se as condições
ofertadas forem iguais, o direito de preferência se impõe);

• A realização de licitação;

• Que o objeto do contrato contemple procedimentos de alta rentabilidade ao lado de
procedimentos de baixa rentabilidade (filé e osso), com penalidades altas em caso de não
atendimento do “osso” (em caso contrário, teremos filas nestes procedimentos). A solução para
tal problema, no médio prazo, é a revisão das tabelas de pagamento de procedimentos (que
possui atualmente muitas distorções). No longo prazo, o Ministério da Saúde deveria criar
novo critério de pagamento;

• Que a porta de entrada do sistema público não fique fora do controle da administração
pública e não se comunique com o sistema privado (inclusive no caso do paciente que foi
atendido inicialmente no setor privado e que gostaria de permanecer com seu médico no SUS);

• Que o prestador de serviços demonstre estar apto a prestar o serviço, efetivamente
contratado, o que inclui, necessariamente:
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a) instalações físicas adequadas;
b) equipamentos próprios (em caso de equipamento de terceiro, tal fato deverá ser
previamente informado, inclusive com a juntada do contrato firmado com este terceiro de
forma a demonstrar que tal aparelho ficará a disposição do contratado). Tratando-se de
instituição filantrópica, a existência de aparelho de terceiro é indício de utilização da
instituição para fins privados de forma a lesar o fisco e a previdência, podendo constituir,
também, fraude com a intenção de se valer do direito de preferência, para excluir a
competição de outros prestadores. É recomendável nestes casos exigir nota fiscal de compra e
guia de importação, para averiguação da propriedade do bem;
a) pessoal apto a prestar os serviços pactuados pelo tempo de vigência do contrato. Neste
aspecto é fundamental observar qual a espécie de vínculo destes profissionais, de forma a
constatar a subordinação jurídica. Em síntese, o contratante tem como garantir a
uniformidade e a continuidade dos serviços? os direitos trabalhistas estão sendo respeitados?; 
b) capacidade financeira – a entidade contratada tem capacidade financeira para arcar com o
compromisso? Ela é viável economicamente, ou o SUS será sua “muleta”? Neste ponto, em se
tratando de fundação filantrópica, é possível um conflito aparente de atribuições, o MPF
tutelando o SUS, querendo a exclusão da instituição e o MPE, tutelando a fundação querendo
que o SUS banque a entidade. Tal conflito é aparente, vez que o objetivo estatutário da
fundação vai ser prestar serviços de saúde à população carente, o que é também albergado
pelo SUS.

4 . RELACIONAMENTO ENTRE ENTES ESTATAIS

a) União não assume gestão direta em casos de crises graves;
b) Demais entes federativos resistem em assumir gestão plena
(a descentralização não está sendo efetivada);
c) As regiões metropolitanas e as regiões de fronteiras entreestadosfederados, constituem
grande fonte de problemas, quanto à organização (divisão de tarefas) e o custeio
(compensação dos custos) dos serviços.

Durante e após a apresentação do Dr. Edmar foram feitas várias colocações e debatidos por
todos, principalmente:
. Delimitação da abrangência da atuação;
. Nivelamento do entendimento sobre os tipos de Gestão ( Básica, Semi-plena e Plena );
. A necessidade do estabelecimento de um prazo limite para adequação dos Estados e
Municípios a Gestão Plena;
. A necessidade de que o gestor tenha uma Central de Controle de Leitos;
. A necessidade de uma norma para tratar da falência dos hospitais;
. Os problemas dos Hospitais Universitários;
. Os problemas dos Hospitais Filantrópicos que não cumprem as metas conveniadas;
. A inexistência de Convênios;
. Os prestadores de serviço que fazem cobrança por fora;
. A questão do acesso a medicamentos;
. A necessidade de uma atuação efetiva em favor dos grupos mais vulneráveis;
. A necessidade de que seja verificado junto a Secretaria da Receita Federal as importações de
equipamentos hospitalares;

Em seguida, passou-se ao tema “Controle Social” cuja apresentação pelo Dr. Alexandre
Gavronki transcreve-se a seguir:

Os conselhos de saúde foram criados pela Lei 8.142/90 em razão do que dispõe o art. 198, III,
da CF, que prevê a participação da comunidade como diretriz do Sistema Único de Saúde
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(SUS), e se constituem, hoje, em uma das formas mais efetivas de democracia participativa
implementadas no Brasil, na medida que os conselhos têm, ao mesmo tempo, atribuição para
ampla fiscalização econômica e financeira da gestão pública na área da saúde (controle social)
e para participar na formulação das políticas públicas da área (participação popular no
exercício do poder), nos termos do art. 1?, §2? da Lei 8142/90. Embora ainda se ressinta de
inúmeras dificuldades para sua efetivação, os conselhos de saúde merecem uma atenção
especial do Ministério Público, especialmente porque:
- é função institucional zelar pela observância dos princípios constitucionais pelos poderes
públicos e serviços de relevância pública, como é o caso da saúde (arts. 129, II e 197, CF);
- os conselhos, pela legitimidade advinda de sua representatividade social que, inclusive,
facilita o acesso da população, e pelos conhecimentos (mais concretos que técnicos) dos
problemas da área, têm todas as condições de se tornarem os maiores parceiros do Ministério
Público na solução das inúmeras deficiências do SUS que podem ser objeto de atuação
ministerial (desvios de recursos em especial).

Atores envolvidos:
- O conselho é formado por representantes do governo e dos prestadores de serviço privados
(25%), dos trabalhadores em saúde (25%) e dos usuários (50%). Estes últimos, de regra, são
representantes das entidades sindicais, religiosas (pastoral da criança, por exemplo),
associações de aposentados, mulheres, portadores de necessidades especiais e associações
comunitárias.

Parceiros do Ministério Público:
- todos os conselheiros, em princípio, são parceiros do Ministério Público, mas a parceria com
os representantes dos usuários tende a ser mais profícua e gratificante, numa perspectiva de
interação com a sociedade civil e capacitação da cidadania.

Principais lacunas normativas e disposições legais contrárias à efetivação da participação
efetiva e autônoma da comunidade na gestão do SUS:
1) ausência de uma estrutura mínima de apoio prevista nas leis de criação, incluindo
secretaria executiva subordinada ao conselho, para apoio administrativo, e, quando a
estrutura do município permitir, também técnicos em contabilidade; 
2) falta de previsão orçamentária para gastos com o conselho (material de apoio e com a
capacitação dos conselheiros)
3) disposições legais que estabelecem o secretário de saúde (gestor dos recursos) como
presidente nato do conselho, inviabilizando livre eleição entre os membros, em flagrante
inconstitucionalidade, em razão da afronta aos princípios da cidadania e da democracia
participativa no SUS (arts. 1?; 2?, parágrafo único, 194, VII e 198, III), ao princípio da
igualdade (art. 5?) e da moralidade (art. 37) – v. monografia.

Iniciativas já adotadas pelo Ministério Público Federal:
- No Mato Grosso do Sul:
ACP para viabilizar acesso dos conselhos aos extratos bancários das contas do fundo
municipal de saúde e representação de inconstitucionalidade contra lei estadual que prevê o
secretário de saúde como presidente do Conselho Estadual. 
- No Brasil:

Agenda 2003/2004
- Participar da 12a. Conferência Nacional de Saúde, propondo melhoras e difundindo
iniciativas
- Aumentar o número de membros capacitados na área
- Elaboração de um “Manual de Atuação Jurídica do Ministério Público Federal em Saúde”
- Ampliar as relações com os conselhos, objetivando troca de conhecimentos e efetividade das
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ações.

Melhoras necessárias:
- cuidar da seleção dos conselheiros, conselheiros bem escolhidos são o primeiro passo para
um efetivo controle social 
- como aproximar os conselhos de saúde, com conselhos profissionais (advogados e
contadores)
- vinda da lei do controle social 
- criar balizas para avaliar os conselhos (quem é o presidente? quantas vezes se reúnem?)

Dr, Alexandre Gavronski apresentou ainda uma legislação básica e uma bibliografia utilizada
no seu trabalho que encontra-se anexa a presente ata. Na seqüência da apresentação do foram
debatidas pelo Grupo as seguintes questões:

. O processo de escolha dos Conselheiros;

. A ampliação da participação nos Conselhos;

. Aproximação da OAB, Conselho Federal de Contabilidade e outros dos Conselhos;

. O problema da mídia;

. A reforma do Conselho Nacional de Saúde;

. A legislação do Controle Social;

. A necessidade de ser criado um Código de Ética e de Responsabilidade Social em
contraponto a Lei de Responsabilidade Fiscal;
. Ausência de estrutura na Instituição para poder prestar contas da atuação;
. O Ministério Público tem um papel fundamental de ajudar a fazer funcionar o Sistema;
. A ausência de Indicadores;
. A importância da participação do MPF na 12ª Conferência Nacional de Saúde no final do
ano;
. A necessidade de uma efetiva participação do MPF nos Conselhos;
Após o debate dessas questões, encerrou-se a reunião no final da tarde do dia 06, de forma a
propiciar a participação do Grupo no Seminário “Saúde Sexual e Reprodutiva” realizado no
Auditório da PR/SP, sob os auspícios da Escola Superior do Ministério Público da União.

A reunião continuou na manhã do dia 07, com um longo debate sobre AIH e seus
desdobramentos, e, em seguida, passou-se a apresentação do tema “Financiamento do SUS”
pelo relator designado, Dr. Marlon Weichert, que também destacou que se tratava de um
relatório preliminar.

I – INTRODUÇÃO

O tema “FINANCIAMENTO DO SUS” adquiriu um novo colorido a partir da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000. Isso porque, até então, a matéria era tratada apenas no âmbito
infraconstitucional da legislação (especialmente artigos 33 a 38 da Lei nº 8.080/90 e arts. 2º e 3º
da Lei nº 8.142/90), a qual, timidamente, previa regras para transferência e aplicação dos
recursos. Regras essas, aliás, que sequer chegaram a ser observadas (especialmente o art. 35
da Lei nº 8080/90).

Com a normatização constitucional, abriram-se, de plano, dois aspectos principais a serem
tratados: (a) regulamentação da própria Emenda Constitucional, e (b) acompanhamento da
implementação das vinculações constitucionais.

Relativamente ao item do acompanhamento do cumprimento das vinculações, pensamos que
caberá mais de perto aos Ministérios Públicos do Estado atuar no controle dos atos estaduais e
municipais. Não obstante, o Ministério Público Federal poderá assumir um importante papel
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indutor no tema, em função da possibilidade de intervenção federal no caso de
descumprimento das vinculações (art. 34, VII, e). A função diretamente atribuída ao
Ministério Público Federal será de acompanhar a aplicação dos recursos federais.

De lembrar, porém, que a EC 29 remeteu à lei complementar alguns aspectos fundamentais do
temário (art. 198, § 2º, I e § 3º):

a) fixação dos recursos da União a serem aplicados em saúde;
b) definição dos percentuais da receita tributária dos Estados e Municípios a ser aplicada em
saúde; e
c) normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde, em todos os níveis da
federação.

Sob esses títulos vislumbramos a possibilidade de vários pontos “aflitivos” do SUS serem
aclarados:

i) vinculação de recursos da seguridade social e do orçamento fiscal federal;
ii) definição de critérios de repasse aos entes federativos;
iii) definição das atribuições e competências na fiscalização e controle, com reflexos para os
MPs e as Justiças;
iv) estruturação da auditoria e controle;
v) reforço dos fundos e Conselhos de Saúde.

Aparentemente, tramitam no Congresso Nacional 2 projetos de lei complementar sobre o
tema, ainda em fase inicial do processo legislativo. Na nossa singela visão, são por demais
sintéticos, para a vastidão do temário.

Cremos, pois, que o Ministério Público Federal, diante da experiência adquirida na última
década na defesa do SUS e em outras áreas sociais, tem importantes contribuições a oferecer:
(a) na elaboração da lei complementar, e (b) na definição de modelos de atuação no
acompanhamento da implementação da EC e da respectiva lei complementar.

II – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO

Adotando a sugestão de encaminhamento do Prof. Humberto Jacques de Medeiros,
Coordenador deste Grupo Técnico, passamos a analisar os vários itens propostos:

1. Atores envolvidos: Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Legislativo Federal, Tribunais
de Contas, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, Conselhos de Saúde.

2. Parceiros envolvidos: desconhecido o envolvimento de todos os mencionados, mas
acredita-se que o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde estejam dedicados ao tema.

3. Parceiros potenciais: os demais.

4. Parceiros omissos: a avaliar.

5. Base normativa: EC 29 (CF, art. 198, §§ 2º e 3º e ADCT, art. 77; Leis nº 8080 e 8142, de
1990).

6. Lacunas normativas: seu preenchimento é um dos focos do trabalho.

7. Iniciativas já adotadas pelo MP: o temário é novo, diante da EC 29, de 2000. As
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experiências já havidas são pontuais, nos aspectos do repasse aos fundos de saúde dos recursos
afetados à saúde. Os resultados, aparentemente, não são satisfatórios.

8. Agenda de 2003/2004: propomos a criação de um subgrupo para propor colaborações ao
Legislativo federal na elaboração da Lei Complementar.

9. Iniciativas do governo: a própria EC; no mais, o governo sequer implementou as regras de
transferências da Lei nº 8080/90. Vale dizer, a adoção da “série histórica” tem prevalecido
sobre o critério da redução das desigualdades regionais (fixado constitucional e legalmente).

10. Pauta dos governos: desconhecida.

11. Tarefas para o MP, PFDC e GT Saúde:

a) curto prazo: iniciar trabalho de elaboração de sugestões ao projeto de lei;
b) médio prazo: aproximação com os MPEs e TCs para acompanhamento do cumprimento da
vinculação;
c) longo prazo: trabalho conjunto com Conselhos e demais envolvidos para cabal
implementação da EC.

Encerrada a apresentação do Dr. Marlon os debates transcorreram, principalmente, em
relação a três aspectos:

1. A necessidade de investigação sobre o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, que
vinculou percentuais da receita a serem destinados à saúde pela União, Estados e Municípios.
Foi identificado o SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde,
sistema elaborado no âmbito do Inquérito Civil Público em curso na PFDC/PRDF, e,
atualmente, gerenciado pelo Ministério da Saúde, como ferramenta indispensável para
fornecer subsídios para este monitoramento. Dr. Oswaldo Barbosa fez uma apresentação
sobre o sistema e sobre as últimas deliberações da Câmara Técnica do SIOPS, que a PFDC faz
parte e está representada pelo Dr. Oswaldo;
2. A necessidade de elaboração de sugestões ao Projeto de Lei Complementar ora em
tramitação no Senado Federal;
3. Criar mecanismos para que os recursos sejam efetivamente geridos através dos Fundos
Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde.

Em continuidade a reunião foi feita a apresentação do tema “A Descentralização do Sistema
Único de Saúde” pela Dra. Darcy Vitobello, a seguir transcrita:

A assistência à saúde antes da ordem jurídica vigente estava atrelada ao sistema retributivo.
Tinha-se inicialmente os diversos institutos de aposentadorias e pensões – IAPC, IAPTEC,
etc., incumbidos da saúde e previdência social das diversas categorias profissionais.
Posteriormente houve a criação do INPS, com a atribuição de prestar serviços de saúde e
previdência social para aqueles que eram segurados do mesmo, mas tarde dividido em IAPAS
e INPS.
As pessoas que não eram seguradas da autarquia ou de órgãos de previdências dos Estados ou
dos Municípios recebiam assistência à saúde do Poder Público como indigentes.
O Ministério da Saúde era incumbido da vigilância epidemiológica.
Com a nova Constituição instituiu-se a universalidade e a gratuidade da assistência à saúde.
A tarefa de prestar os serviços de atendimento à saúde da população foi atribuída aos
Municípios – artigo 30, VII da CF, com a cooperação técnica e financeira da União e dos
Estados.
O Ministério da Saúde, além de sua atuação como componente federal, é o órgão nacional do
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sistema.
A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, disciplinou o sistema único de saúde, estabelecendo
que o mesmo seria organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente. 
Determinou a lei também que a iniciativa privada poderia participar de forma complementar
das ações e serviços de saúde, dando-se preferência às entidades sem fins lucrativos.
Previu também a lei a criação do Sistema Nacional de Controle, Auditoria e Avaliação do SUS
e a fiscalização da gestão financeira pelos respectivos Conselhos de Saúde..
A lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 introduziu a participação da comunidade na gestão
e fiscalização do SUS.
A operacionalização da transição do sistema centralizado deu-se a partir da instituição de
níveis de gestão por meio de Portarias do Ministério da Saúde.
Atualamente está em vigor a NOAS-SUS 01/02 - Norma Operacional de Assistência à Saúde
que estabelece os seguintes níveis de gestão:
MUNICÍPIOS – Gestão plena da atenção básica ampliada, cuja responsabilidade é a atenção
básica para os munícipes e os não residentes que para ali acorrem em busca de tratamento; e
Gestão Plena do Sistema Municipal, que abrange todos os níveis de serviços de saúde –
básicos, de média e de alta complexidade.
ESTADOS – Gestão Avançada do Sistema Estadual – incluui tratamento fora do domicílio
para referência interestadual, medicamentos excepcionais, central de transplantes; e Gestão
Plena do Sistema Estadual

DIFICULDADES DA DESCENTRALIZAÇÃO:

1. A hierarquização da rede porque a maior parte dos municípios brasileiros não tem como
estabelecer os sistemas de referência e contra-referência;
2. Recursos humanos- com a extinção do INAMPS a maior parte do corpo técnico passou para
os Estados e Municípios – esses servidores já estão se aposentando e não há um plano para a
sua reposição. O custo desses servidores é bancado pela União Federal e o Ministério da Saúde
não pretende assumir o custo dos novos servidores. Treinamento para qualificação de pessoal.
Remuneração dos profissionais; quadro de pessoal; contratação sem vínculo empregatício
3. Responsabilização dos gestores públicos e treinamento;
4. Organização dos serviços que na sua parte é prestado por entidades privadas com fins
lucrativos ou filantrópicas. 
5. Controle institucional deficiente- sistemas de controle e auditoria sem independência
porque os profissionais não têm o mínimo de garantias para o exercício da atividade
6. Regionalização – não há viabilidade de que todos os Municípios venham a dispor a médio
prazo de todos os serviços de saúde e não há avanços significativos no processo de
regionalização seja dentro do Estado(fracasso no sistema de consórcios municipais) ou entre
os Estados.
7. Falta de interesse dos Estados em assumir a gestão plena dos sistema Até 2001 somente 04
Estados tinham sido habilitados na gestão plena do sistema.

AVANÇOS:
1. Aumento da habilitação de Estados na gestão plena em 2002 
2. Os Fundos Municipais e Estaduais de Saúde 
3. O treinamento dos Conselheiros de Saúde

Na sequência da apresentação da Dra. Darcy passou-se a tomar algumas deliberações:

1.Marcar uma audiência com o Senador Tião Viana para tratar da Lei Complementar;
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2.Necessidade de definir a atuação da PFDC sem conflitar com a atuação do Grupo de Saúde
criado pela 5ª Câmara para tratar do tema Saúde. Restou estabelecido que será apresentado à
5ª Câmara, na reunião que a mesma irá realizar no dia 12/05, a proposta de que a mesma
tratará, prioritáriamente, das questões associadas a malversação de recursos do SUS;
3.Levantar todos os julgados referentes a conflito de competência Federal x Estadual;
4.Dar conhecimento ao Grupo e acompanhar o andamento das ações propostas pelo Dr.
Humberto Jacques quando ainda atuava na PR/DF
5.Será efetuada uma tabela confrontando os problemas enfrentados pelo MPF relacionados
pelo Dr. Edmar com os resultados já alcançados na atuação;

No momento de definição do encaminhamento que seria dado na próxima reunião surgiram
posições divergentes entre o Grupo continuar tratando das questões de forma global, mais
ampla, ou seja tratar de vários temas simultaneamente ou focar a atenção do Grupo em um
único tema, visando otimizar resultados. Após ardoroso debate chegou-se a um consenso do
Grupo avançar atacando várias frentes ao mesmo tempo, com tarefas definidas, vinculadas a
uma metodologia de atuação que pretende definir um plano que responda, de forma clara, em
relação a vários temas, as seguintes questões:
O que se fez?
O que cabe a PFDC fazer?
O que cabe ao grupo fazer?
O que cabe ao relator fazer?
O que cabe ao colega na ponta?

Aprovada a metodologia a ser adotada foram definidos os seguintes temas e relatores:

SIOPS/Dinheiro no Fundo/EC 29 – Oswaldo
Sugestões ao Projeto de Lei– Marlon
Controle Social – Humberto
Resolutividade – Edmar 
Indicadores – Cláudio/Hugo
Plano Municipal de Saúde – Como fazer com que seja cumprido. Cláudio/Hugo
NOAS/Regionalização – Darcy
Recursos Humanos – Fabiano Moraes
Conflito de Competência – Laura/Alexandre
Cronograma da descentralização/Como descentralizar – Jairo
Diferença de tratamento entre Unidades Hospitalares/Tabela – Rose/Marlon -

Finalizando foi estabelecido que as reuniões do GT, conciliando necessidades operacionais
com custos, serão realizadas alternadamente em Brasília e em São Paulo, ficando desde já
marcada a próxima reunião começando às 14 horas do dia 09/06 e terminando às 17 horas do
dia 10/06, e encerrou-se a reunião com a ida de todos para o segundo dia do Seminário “Saúde
Sexual Reprodutiva”.

E nada mais havendo a tratar, eu, Hugo Luis Castro de Mello, designado para secretariar a
reunião encerro a presente ata.

São Paulo, 07 de maio de 2003 
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ATA DA REUNIÃO

Grupo de Trabalho sobre SAÚDE
Data: 14/04/2003

Após apresentação dos membros da comissão, passou-se ao debate sobre os possíveis caminhos
de atuação do grupo. Dra. Rose assinalou a necessidade de apoio técnico especializado no
atendimento à saúde para apoiar a atuação do MPF. Dra. Darcy salientou que às vezes é
problemático retirar médicos de suas funções para atuarem nessa atividade. Os resultados
muitas vezes não são satisfatórios. Dra. Maria Eliane apontou a necessidade de que o
planejamento estratégico absorvesse novas demandas que estão aparecendo, como por
exemplo, o direito à saúde sexual. Dra. Raquel sugeriu e foi aceito que a discussão fosse
centrada no foco da atuação. Fez, então, um histórico resumido da atuação do MPF em saúde
nos últimos dez anos. Em função disso indicou os seguintes pontos como eixos da atuação:
acesso, qualidade, resolutividade e integralidade. Deu vários exemplos para defender esses
eixos, com ênfase especial na questão do acesso e da qualidade. Dr. Marlon apoia inteiramente
a proposição da Dra. Raquel, sobretudo que o trabalho seja centrado na questão do acesso. Só
o trabalho nesse eixo já justifica a existência do Grupo. Tem receio quanto a retaguarda
necessária para uma atuação efetiva. Dra. Maria Eliane falou que está elaborando, com o
prazo até 28 de abril, uma proposta que será apresentada à Administração, que deverá
contemplar as necessidades de serviços de terceiros (consultoria), equipamentos e materiais de
qualquer natureza, visando tornar possível a atuação da PFDC (com seus Grupos) e dos
PRDCs. Dr. Alexandre apresentou sugestão no sentido de que seja repassado e consolidado
para Unidades Federadas que ainda não conseguiram alcançar resultados, aqueles trabalhos
já sedimentados em outras Ufs, ou seja, expandir o trabalho para novas demandas sem deixar
de lado aquilo que já apresentou resultados positivos em defesa do usuário do SUS.
Debateram sobre a conveniência da elaboração de um manual de atuação em saúde, que
contemple aquilo que já foi desenvolvido pelo MPF até este momento. Dra. Raquel sugeriu o
envio de projeto à ESMPU para contratação de consultoria visando elaboração do manual.
Dr. Edmar retomou a discussão para a questão do acesso, afirmando que todas as questões
estão associadas ao acesso.

Vários exemplos foram citados em referência às dificuldades de acesso relacionadas a
pacientes de natureza diversas, tais como: portadores de HIV, portadores de anemia
falciforme, portadores de fissura palato labial, etc. Dr. Marlon entende que deve ser feito um
trabalho para formulação de subsídios visando a regulamentação da aplicação da Emenda
Constitucional 29. Dr. Humberto salientou que atuar na EC 29 permitiria atuar-se
simultaneamente no financiamento, na auditoria, na descentralização e no controle social.
Dra. Raquel falou da vontade de ver uma atuação voltada para o cumprimento da efetiva
atividade das classes profissionais de saúde pública. Dra. Darcy comentou que os serviços do
SUS, na sua maioria, são prestados por instituições privadas. Várias observações foram feitas
a respeito do tema. Foi levantada a necessidade de identificação de um interlocutor
credenciado pelo Ministro para articulação com a PFDC. Novas colocações foram feitas pelos
integrantes do grupo.

Após profícuo debate sobre diversas questões, os membros do Grupo de Trabalho sobre
Saúde, presentes à primeira reunião ordinária, deliberaram o seguinte:

1) A função do Grupo de Trabalho será norteada pelo apoio à atuação em problemas crônicos
e indução da atuação em questões prioritárias, inclusive, quando for o caso, com a criação de
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forças-tarefas.

2) O grupo elaborará um plano de atuação que contemplará a atuação da PFDC e dos PRDCs,
que deverá ser indutivo da atuação do MPF.

3) A atuação será centrada nos eixos Acesso e Qualidade Resolutividade, sem prejuízo da
atuação já iniciada nas questões de financiamento, descentralização e controle social.

4) Será efetuado um balanço da tuação do MPF que poderá subsidiar sugestões ao Poder
Legislativo.

5) O Grupo de Trabalho poderá ser retaguarda à atuação em questões de saúde para todo o
MPF.

6) Será desenvlvido estudo para identificar a legislação e jurisprudência sobre saúde.

7) Será elaborado um roteiro para elaboração dos relatórios temáticos a cargo do Dr.
Humberto.

8) Expedição de ofício circular pela PFDC solicitando aos PRDCs o levantamento de dados
quanto a existência, em seus respectivos Estados, de entidades governamentais ou não, que
lidam com a questão da saúde, bem como para que encaminhem qualquer outro material de
interesse para o grupo de estudo.

9) Criação de lista de e-mail para uso dos membros do grupo.

10) Criação de um ícone na homepage da PFDC para divulgação dos trabalhos do Grupo.

11) Fica facultado aos demais participantes do grupo a apresentação de sugestões e
colaborações de qualquer espécie, que deverão ser encaminhadas pela lista até a próxima
reunião.

12) Ficam estabelecidos os seguintes temas e relatores que deverão apresentar um documento
preliminar na próxima reunião:

TEMA RELATOR
Acesso / Qualidade Raquel / Humebrto
Financiamento Marlon
Descentralização Darcy
Controle Social Alexandre
Problemas que o MPF já enfrentou Edmar
Trabalhos já realizados Hugo
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13) Fica desde já estabelecida a data da próxima reunião: 07/05/03, às 9h, no 5º andar da
Procuradoria da República em São Paulo.

E, por assim estarem de acordados, assinam a presente ata os seguintes membros do grupo,
bem como Hugo Mello, designado para secretariar os trabalhos.

 

Brasília-DF, 14 de abril de 2003.

Maria Eliane Menezes de Farias 
Raquel Elias Ferreira Dodge
Alexandre Amaral Gavronski
Cláudio Drewes José de Siqueira
Darcy Santana Vitobello
Edmar Gomes Machado
Humberto Jacques de Medeiros
Marlon Alberto Weichert
Rose Santa Rosa
Hugo Mello
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