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Carta Aberta ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde Arthur Chioro
e ao Conselho Nacional de Saúde

A União Nacional dos Auditores do SUS – UNASUS, entidade representante
dos servidores que exercem atividade de auditoria lotados no Departamento Nacional de
Auditoria - Denasus no Ministério da Saúde, bem como, nos serviços de Auditoria dos
entes Estadual  e Municipal,  vem perante Vossa Excelência,  Senhor  Ministro e a esse
pleno expor  o  gravíssimo momento vivido  pelo Denasus,  componente federal  e órgão
central do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA.

Entendemos  que  um  sistema  tão  gigantesco  como  o  SUS  não  pode
prescindir  de  um  sistema  de  controle  e  auditoria  efetivo,  dotado  de  capilaridade  e
capacidade técnica visando garantir, além da correta aplicação dos recursos financeiros,
estancar o desperdício e combater fraudes e a corrupção, também atuar na verificação da
qualidade  da  assistência  prestada  de  maneira  cooperativa  e  pedagógica  visando  a
satisfação dos usuários do SUS.

É imperativo considerar também, que o orçamento da União previsto para
2014, destinados à saúde, cerca de R$ 106 bilhões,  70% desses serão repassados aos
Estados e Municípios para as ações e serviços de saúde, entretanto quando a sociedade
sai às ruas cobrando melhoria na saúde pública, essa reinvindicação vem para o Governo
Federal que não é o executor da política. Todavia a Presidenta necessita saber como esse
recurso está sendo gerido e somente com um Sistema de Auditoria estruturado, com um
olhar de profissionais de saúde pública, poderá dar essa resposta e subsidiar a tomada de
decisão.

O SNA, criado há 21 anos, pela Lei 8689/93  ainda não foi estruturado,  urge
a tomada de decisão política de investir no controle interno por meio da criação da carreira
de auditoria com cargo específico e provimento por meio de concurso público para que o
Ministério cumpra seu papel de além da coordenação, a fiscalização do SUS.

O DENASUS, hoje, conta com um efetivo de 748 servidores, onde mais de
60% recebem abono de permanência, ou seja, podem aposentar-se a qualquer momento
e vislumbramos a curtíssimo prazo a extinção de um órgão de controle do SUS quando a
saúde pública é a mais reclamada em todo o Brasil.

Esses  servidores  auditam  o  maior  orçamento  da  União  (Administração
Direta) e o DENASUS agoniza por uma absoluta falta de definição e atitude por parte do
Ministério da Saúde na consolidação da auditoria do SUS, mediante a criação do cargo.
Hoje essas atividades são exercidas por servidores do quadro permanente do Ministério
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da Saúde,  porém não possuem carreira  formal  que garanta  autonomia,  estabilidade e
prerrogativas de “Carreira de Estado”, mesmo se tratando de uma atividade de controle.

Em 2008 foi assinado um Termo de Acordo entre os Ministérios da Saúde,
Planejamento e a Entidade para que essa questão fosse resolvida, entretanto após várias
lutas veio a frustação com o PLC 123/12 e o Congresso Nacional aprovou, transformado
na Lei 12.857 de 2013, que criava cargos para o DENASUS, foi VETADO pela presidenta
em agosto do ano passado.

A UNASUS entende que somente com uma Paternidade Responsável por
parte do Ministro de Estado da Saúde em reconhecer a importância desse Sistema de
Controle do SUS, chamando para si a solução efetiva, definitiva e adequada estruturação
do SNA.

A UNASUS entende, também, que os atuais servidores que ao longo desses
21 anos carregaram a auditoria do SUS tem que ficar de alguma forma atrelado à carreira
a ser criada não podendo, simplesmente se descartados.

Neste sentido, solicitamos definição por parte de Vossa Excelência, Senhor Ministro, e
deste Pleno para:

•    Que  o  acordo  firmado  entre  os  Ministérios  do  Planejamento  e  da  Saúde  com  a
UNASUS no ano de 2008 seja cumprido - criação da carreira da auditoria do SUS e a
criação do Cargo de Auditor do SUS com o consequente concurso público.  

•    Que o governo estruture o DENASUS para cumprir o seu papel constitucional, como
componente federal e órgão central do SNA.

Respeitosamente,

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2012.

Diretoria da UNASUS
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