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CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente relatório apresenta a sistematização da META 3 - Depreender a
utilização da categoria governança do SUS em estudos e pesquisas publicados,
descrita no Termo de Execução Descentralização em tela desenvolvido no âmbito do
Projeto "Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde / Aprimoramento da Articulação
e Cooperação Interfederativa para a Análise, Estudos e apoio ao Planejamento, à
Regionalização e à Articulação entre os Entes Federativos frente à Gestão do SUS", que
visa o fortalecimento dos Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as especificações
técnicas e objetivos constantes no TED firmado entre o Ministério da Saúde e a
Universidade de Brasília, bem como o documento pactuado entre a equipe de
pesquisadores e a equipe DAI denominado “Detalhamento das Metas”, em março de
2018, conforme abaixo transcrito:
Atividade: Revisão da utilização da categoria governança em cotejo com a
literatura internacional aplicada aos sistemas públicos de saúde, com ênfase para as
publicações relativas ao SUS. Enfatizando, diretrizes de pactuação no SUS.
Produto: Relatório contendo análise da categoria governança, suas características
e atributos instituídos pela estrutura legal do SUS.
Prazo para conclusão: 180 dias a partir da liberação da parcela pertinente.
Planejamento:
Reunião preliminar para apresentação das atividades contidas na meta 90 (noventa
dias) a partir da liberação da parcela pertinente;
Reunião mensal para análise e alinhamento das atividades atinentes ao estudo de
caso conforme estabelecido;
Reunião de apresentação da minuta do relatório para análise e validação 150
(cento e cinquenta dias) após a liberação da parcela;
Apresentação do relatório final da meta contendo as principais conclusões e
achados, ora apresentado.
No Termo de Execução Descentralizada desembolso previsto:
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Meta 3 - liberação planejada para dezembro de 2017 - liberação efetuada em
dezembro/2018 valor 200.000,00.
Importante observar que a liberação das parcelas, em virtude de mudanças no
entendimento

do

Fundo

Nacional

de

Saúde

(Memorando-Circular

no.

/2018/CGAC/FNS/SE/MS de 15 de agosto de 2018), não se deram conforme previsto no
TED e nem no Detalhamento das Metas.
O trabalho ora em execução encontra-se no quadro de pesquisas de alta
complexidade necessitando de equipe altamente capacitada para execução das atividades
previstas. Realizar uma pesquisa aplicada capaz de orientar a decisão de diversos gestores
nos três níveis federativos necessita de toda acuidade e comprometimento.
Para tal é preciso que os pesquisadores estejam envolvidos e focados e que os
compromissos de ambas as partes sejam cumpridos. Da parte da coordenação acadêmica
temos a necessidade de manter os pagamentos das bolsas em dia para que possamos ter a
presença e comprometimento requeridos para o alcance dos objetivos.
Lembramos que a equipe não pode prescindir destes recursos, uma vez serem
pesquisadores envolvidos somente pelo período da pesquisa.
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APRESENTAÇÃO
Os relatórios anteriores (META 1 e 2) apresentaram o resultado da análise
bibliométrica que agora denominamos corpus de análise. Esse corpus foi base para este
relatório, bem como será revisitado ao longo da elaboração dos próximos passos da
pesquisa, para que sejam constituídas aproximações sucessivas entre a terminologia
governança e o que se tem escrito sobre governança do SUS.
Como dito nos relatórios anteriores, governança não surge como uma categoria
ou conceito formalmente constituído sob o ponto de vista epistemológico da construção
do conhecimento. O que se depreende da leitura é que organismos internacionais
passaram a construir documentos orientadores para determinadas áreas e tornaram a
terminologia governança como algo fundamental para realização de parcerias seja em
assistência técnica ou consultorias.
Portanto, há muito que ser feito para dotar esta terminologia de valor heurístico
e conteúdos estruturantes harmônicos para então, se constituir como conceito ou
categoria, servindo de base para constituição de um modelo de governança para o SUS,
respeitando os princípios inaugurais de constituição deste Sistema.
Do conjunto de princípios previstos na Lei 8080/1990 e o que se coligiu do corpus
de análise podemos, inicialmente, apresentar elementos para iniciar o percurso da
investigação de campo:
Princípios do Sistema Único de Saúde que guardam relação imediata com as
diretrizes teóricas depreendidas do corpus de análise:
1. Participação da comunidade;
2. Descentralização para os municípios;
3. Regionalização da rede;
4. Integração de ações;
5. Conjugação de recursos;
6. Articulação dos serviços.
Diretrizes teóricas depreendidas do corpus de análise:
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1. Inserção de novos atores;
2. Gestão participativa e inclusiva;
3. Descentralização;
4. Fortalecimento dos governos locais;
5. Melhoria das relações com o governo central.
Numa análise restrita e preliminar pode-se dizer que a legislação instituinte do
SUS já traz muitos conteúdos que poderiam ser interpretados como mecanismos de
governança, no entanto, há pelo menos trinta anos de distância entre a normatização do
SUS e os documentos norteadores para a constituição de modelos de governança
(documentos TCU, resoluções da CIT, Decretos e outros). Não se trata, portanto, de algo
simples, ou seja, construir um ambiente harmônico tanto em nível de compartilhamento
semântico como de sentidos para então se ter a acuidade necessária para constituir
conceitualmente o que poderá ser um modelo de governança para o SUS baseado no
processo de regionalização e planejamento ascendente, dentre outras determinações. Este
é o trabalho de pesquisa que está sendo empreendido neste momento.
Abaixo apresentamos uma sistematização dos principais achados dos relatórios
anteriores para então iniciarmos o processo de análise documental.
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ANÁLISE E DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DO PROCESSO
DE GOVERNANÇA DO SUS

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS ACHADOS DO PRODUTO I E II?

A discussão sobre a categoria governança pública aplicada aos sistemas de saúde
mostrou-se relevante no levantamento inicial sobre o tema. No contexto brasileiro, a
emergência do conceito apresenta-se como mecanismo para a construção de uma boa
gestão e para a superação de obstáculos históricos presentes na administração dos serviços
públicos de saúde.

A emergência do conceito de governança está atrelada aos anseios teórico-práticos
de desenvolver o aprimoramento da gestão pública e para a superação de obstáculos
recorrentes. Na literatura estudada sobre a importância do conceito nos sistemas
de saúde, a governança emerge em consonância com o tema da gestão e como uma
proposta de cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde.

Para iniciar o debate sobre as aplicações das descobertas do levantamento
previamente apresentado para os sistemas de saúde e, em particular, suas aplicações para
a melhor regionalização do Sistema Único de Saúde brasileiro, é fundamental retomar os
principais pontos do diagnóstico a partir da análise realizada no Produto I e II.
Primeiramente, no que tange ao estudo da categoria “governança pública”
coletada em base nacional, as análises traçadas levaram à seguinte conclusão: nos artigos
que fizeram parte da amostra e que foram levantados não se encontra uma definição
homogênea de governança, tampouco que haja um conjunto de autores ou textos que
constituam uma base teórica consolidada e amplamente reconhecida pelos autores que
utilizam essa categoria. A despeito disso, o levantamento realizado indica a marcante
referência a essa terminologia, bem como sua centralidade nos textos em que é
mencionada.
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A literatura consultada confirma o caráter polissêmico do conceito. O termo
governance (governança) tem sido atribuído a um conjunto de sentidos que pode ser
assim sistematizado: 1. mecanismo para diminuição das atribuições do Estado; 2. forma
de dirigir e controlar empresas e corporações; 3. adoção de práticas empresariais na gestão
pública (Nova Economia Institucional); 4. enfoque da boa governança desenvolvido por
organismos multilaterais; 5. desenvolvimento de sistemas avançados de tecnologia da
informação na gestão pública; 6. auto-organização de redes (DALLABRIDA, 2014).
FIGURA 1 - POLISSEMIA DO CONCEITO DE GOVERNANÇA

Fonte: elaboração própria a partir de Dallabrida (2014).

Sobre o levantamento realizado utilizando-se a base internacional, escrita em
língua inglesa, sobre a categoria “governança pública”, as considerações finais feitas
seguiram a mesma lógica. Apesar dos documentos girarem em torno da temática de
governança, não foi encontrada conceituação da mesma. Era sempre retratada de forma
abstrata como se seu significado estivesse subentendido e, a partir daí, discutia-se a sua
relação com o outro aspecto estudado (segurança, migração, saúde, educação,
democracia). Consta que ainda não existe detalhamento quanto ao que é, de fato,
governança; e não foi encontrado nenhum artigo que procurasse resolver essa
lacuna.

7
Na esfera pública, a governança é atrelada normalmente à transparência,
otimização da gestão, soluções de falhas atuais nas esferas do governo (educação,
saúde, segurança) e tecnologias (e-governance) (p. 25).

Seguindo o entendimento do primeiro levantamento, realizado em base nacional,
os artigos da base internacional também contemplam a mesma visão: a de que não é
possível extrair um conceito de governança ou uma base teórica que seja capaz de
sustentar a categoria governança como campo de estudo cujos conceitos estejam atrelados
a entendimentos homogêneos sobre significados e ações deles decorrentes.
Na literatura internacional, enfatiza-se a governança a partir de um conjunto de
pressupostos teóricos. Observa-se, desse modo, que este é um conceito em disputa,
associado a referentes distintos do ponto de vista epistemológico, técnico, político e
administrativo.
As principais definições de governança encontradas na literatura internacional,
conforme Dallabrida (2014), são:
FIGURA 2 - DEFINIÇÕES DE GOVERNANÇA NA LITERATURA INTERNACIONAL

Fonte: elaboração própria a partir de Dallabrida (2014).
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A análise do levantamento dos artigos sobre governança pública em sistemas de
saúde pode ser brevemente resumida na seguinte conclusão:

Praticamente todos os artigos incluíam em seus conceitos de governança os princípios de
transparência, da prestação de contas (accountability) e da cooperação. Além disso, estas
mesmas categorias aparecem também como sugestão para elaborar e aprimorar as políticas
e sistemas de saúde, apresentando serem estas uma carência nos processos de governança
deste setor (p. 33).

Os dados coletados em artigos sobre os sistemas de saúde existentes em língua
inglesa mostram alguns elementos semelhantes aos achados sobre governança pública em
temáticas diversas na base internacional. Neste sentido, governança possui como
características a noção de transparência e de accountability.
Em sistemas de saúde, o levantamento demonstra a cooperação como elemento
imprescindível para a boa governança e para uma boa gestão.
A cooperação pode ser definida, sucintamente, como uma troca de que as
partes se beneficiam. (...). Imediatamente identificável porque o apoio
recíproco está nos genes de todos os animais sociais; eles cooperam para
conseguir o que não podem alcançar sozinhos (SENNETT, 2015, p. 15).
A noção de interdependência, portanto, é basilar para favorecer a cooperação e
evitar os conflitos. Essa noção está presente não apenas nas relações entre indivíduos,
mas entre instituições, o que representa um enorme desafio para a gestão pública na
contemporaneidade, tendo em conta a influência da lógica competitiva dos mercados em
sua atuação. É nesse sentido que a governança adquire destaque, uma vez que estruturas
institucionais podem ser reconstruídas com base em princípios de cooperação e no
favorecimento das transações colaborativas (FIANI, 2011).

É nesse sentido que a governança adquire destaque, uma vez que as
estruturas institucionais podem ser reconstruídas com base em
princípios de cooperação e no favorecimento das transações
colaborativas (FIANI, 2011).
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As análises desenvolvidas no Produto I também conseguem traçar a correlação
posicionada entre a governança e a gestão. Nos sistemas de saúde, os elementos da
governança também são necessários para a gestão.
Aqui, adota-se a compreensão de que “o Estado se diferencia das demais
instituições por realizar direitos na forma de serviços” (LUCIO et al., 2015, p. 152). Isso
significa dizer que a prestação de serviços constitui uma das atividades centrais do Estado
em sua dimensão executiva. Responsáveis por cumprir os desígnios da Constituição
Federal, os governos exercem suas competências legais de organizar a oferta dos serviços
imprescindíveis para a concretização dos direitos fundamentais.

O Estado se diferencia das demais instituições por realizar
direitos na forma de serviços (LUCIO et. al., 2015).

Nesse sentido, a gestão dos serviços é uma das atividades públicas da maior
importância, que requer não apenas atenção às diretrizes legais, mas às transformações
sociais. Assim, a ação dos gestores públicos deverá orientar-se pela atenção às relações
sociais e políticas que envolvem atores relevantes e seus interesses em determinados
contextos. Vale considerar que interesses também podem ser compreendidos como
necessidades e que estas são dinâmicas, especialmente em sociedades complexas, das
quais derivam vulnerabilidades crescentes.
Migrações, aumento de deslocamentos internos e internacionais, globalização,
mudanças climáticas, transformações nos padrões de comportamento, crescente
organização política de grupos em situação de vulnerabilidade, a degradação do meio
ambiente, etc, geram demandas inéditas para o Estado e, particularmente, para os serviços
públicos de saúde. Nesse sentido, importa assinalar o caráter fundamental do território,
repleto de especificidades e cenário das relações sociais.
Nos artigos examinados em base internacional sobre governança pública, “a visão
de governança local, desenrolada no território, é frequentemente enfatizada como
prioridade; a descentralização do poder público e das decisões parece ser um ponto
consensual” (p.25). Território e governança estão necessariamente imbricadas, nos
seguintes termos: "a territorialidade significa relações políticas de governança, sem deixar
de envolver processos econômicos, culturais e diferentes formas de apropriação e uso do
ambiente. Nesta abordagem, há uma especificidade vinculada ao entendimento do
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território enquanto espaço de mobilização e luta política em favor da conquista da
autonomia decisória (SAQUET, 2014).
FIGURA 3 - TERRITORIALIDADE COMO CONCEITO-CHAVE PARA A GOVERNANÇA

Fonte: elaboração própria com base em Saquet (2014).
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COTEJAMENTO ENTRE CONCEITO DE GOVERNANÇA E
DOS ATOS NORMATIVOS
A identificação da polissemia do conceito de governança torna-se importante
instrumento para a análise dos atos normativos que versam sobre o aprimoramento da
gestão pública, bem como os programas de avaliação e diretrizes para uma boa
governança dos serviços de saúde no Brasil.
Desta forma, esta seção do relatório é destinada ao cotejo do material bibliográfico
analisado com alguns instrumentos normativos importantes para o fortalecimento de um
bom modelo de governança aplicável às instituições do Estado brasileiro e,
particularmente, ao Sistema Único de Saúde.
Outrossim, a conexão entre a noção de governança, principalmente de governança
pública, de gestão pública e de governança em saúde e em sistemas de saúde trazem
diversos subsídios para se traçar observações que partem da legislação estruturante do
SUS.
O cotejo se inicia com os três elementos normativos perpetuador de princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro, a saber (i) a Lei nº. 8.080, de 1990; e (ii)
a Lei nº. 8.142, de 1990. A seguir, analisam-se os documentos produzidos pela
Presidência da República (iii. Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a política de
governança da administração pública direta, autárquica e fundacional), pelo Tribunal de
Contas da União (iv. Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas,
2014; v. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades Da
Administração Pública, 2014; vi. Guia de Governança e Gestão em Saúde, 2018; vii.
Acórdão 2888, 2015; viii. Acórdão 1130, 2017), pelo Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (ix. Governança Regional das Redes de Atenção à Saúde, 2016), juntamente
com as Resoluções oriundas da Comissão Intergestores Tripartite (Resoluções x. 10, xi
23 e xii. 37).
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FIGURA 4 - A GOVERNANÇA NOS ATOS NORMATIVOS

Fonte: elaboração própria

I. A LEI 8.080/1990
As noções sobre gestão e governança pública relacionam-se com o compromisso
firmado na Constituição Federal brasileira, e em especial na construção do Sistema Único
de Saúde, em que o provimento de serviços e garantias de direitos humanos percebidos
como fundamentais se inserem na lógica de descentralização dos órgãos e das estruturas
de poder. Devido às assimetrias regionais de um país de extensão territorial tão marcante,
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pensar as políticas públicas como uniformes para todo o território é incorrer em uma
homogeneização não representativa.
Os dados coletados na primeira fase desta pesquisa possibilitaram afirmar que “a
inserção de novos atores é crescente nos casos avaliados, caminhando-se para a atuação
gestionária mais participativa e mais inclusiva” (p. 26). Ainda sobre gestão, “os artigos
abordam a questão da descentralização das competências como um aspecto positivo,
trazendo experiências e sugestões para fortalecer os governos locais e melhorar a relação
com os governos centrais” (p. 26).
Figura 5 - Diretrizes teóricas de governança

Fonte: elaboração própria com base nos achados das Metas I e II

Neste ínterim, é possível reconhecer que as tendências de se fazer gestão
internacionalmente sob os princípios da governança estão constantes nas diretrizes do
Sistema Único de Saúde brasileiro.
Os princípios do Sistema Único de Saúde, dispostos na Lei nº 8.080/1990, são os
seguintes:
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QUADRO 1 - PRINCÍPIOS DOS SUS

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
III – preservação de autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos, ou privilégios de qualquer espécie;
V – direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização
pelo usuário;
VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática;
VIII – participação da comunidade;
IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X – integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde
da população;
XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;
XIII – organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins
idênticos; e
XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas
de violência doméstica em geral.
Fonte: elaboração própria com base na Lei 8080/1990.

Dentre os princípios do SUS, vale destacar aqueles que têm correspondência
direta com os significados de governança mais comumente atribuídos nos textos
analisados na primeira etapa desta pesquisa. São eles: a participação da comunidade; a
descentralização político-administrativa, a ênfase na descentralização dos serviços para
os municípios; a regionalização da rede dos serviços de saúde; a integração de ações de
distintas áreas; a conjugação de recursos de todos os entes federativos para a prestação de
serviços; a articulação dos serviços por meio de sua organização para evitar duplicidade.
Desse modo, observa-se que há uma estreita correspondência entre os princípios
do SUS e os da governança, segundo o levantamento realizado nas Metas 1 e 2.
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FIGURA 6 - RELAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DO SUS E PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA

Fonte: elaboração própria

No que diz respeito à participação da comunidade ou inserção de novos atores na
gestão pública, vale enfatizar que o Estado cumpre papel fundamental como executor das
políticas públicas. Pode-se dizer, então, que o Estado é o ator que garante a oferta do
serviço público, por meio de seus próprios órgãos ou entidades ou por meio da regulação
de instituições da iniciativa privada que o fazem.
No entanto, na perspectiva da governança, a multiatorialidade possui centralidade,
e refere-se a um processo analítico dos fluxos interpretativos gerados por uma pluralidade
de sujeitos e organizações (aí incluído o próprio Estado), cujas representações e ações
sociais fazem com que emerja um problema público - que constitui, em última instância
um mosaico de interesses, necessidades e propostas de solução de problemas. Portanto,
as políticas públicas, embora envolvam centralmente a responsabilidade do Estado
e seus governos, consistem e resultam de processos multiatoriais.

16
FIGURA 7 - MULTIATORIALIDADE COMO PRINCÍPIO DA GOVERNANÇA

Fonte: elaboração própria

Logo, o desenvolvimento do conceito de governança requer o reconhecimento e
a legitimação de atores que, embora sejam interdependentes e atuem em cooperação,
podem ser autônomos. Esses atores, provenientes do Estado (em suas mais diversas
institucionalidades), do mercado e da sociedade civil, interagem em negociações não
isentas de conflito (SORENSEN; TORFING, 2009). O conceito de governança aponta
para a “criação de uma estrutura ou uma ordem que não pode ser imposta externamente
e resulta da interação de uma multiplicidade de atores influenciando uns aos outros na
condução dos problemas coletivos” (KOOIMAN; VAN VLIET, 1993, p.64).
Em síntese, o levantamento realizado no Produto I permite afirmar que não há
uma definição única, muito menos uma base teórica consolidada que permita traçar, no
momento, um significado unívoco ou hegemônico para o conceito de governança pública.
No entanto, foi possível verificar a proximidade da governança com a gestão, já que
diversos trabalhos relacionam os princípios de uma boa governança com os princípios de
uma boa gestão.
Tendo em conta que a relação entre os conceitos de gestão pública e governança
devem ser articulados e trabalhados em associação, vale sublinhar os significados que
possibilitem a governança como mecanismo teórico-prático que seja capaz de promover
o aprimoramento da gestão do sistema de saúde brasileiro.
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Gestão pública é aqui entendida como um conjunto de instrumentos, tecnologias, processos
e procedimentos que viabilizam os anseios histórico, social, político e econômico da
população, materializados nos preceitos constitucionais, em particular no que tange após
direitos individuais e coletivos, realizados na forma de políticas e serviços públicos (LUCIO
et al., 2014, p. 152).

A abordagem subjacente ao conceito de gestão pública apresentada reforça a
articulação entre os mais distintos sujeitos e instituições como força motriz dos processos
de tomada de decisão, que devem estar orientados para a garantia de direitos. Afasta-se,
portanto, das noções tecnocráticas convencionalmente atribuídas à gestão pública,
substituindo-as por uma perspectiva fundada na pluralidade de mecanismos de gestão e
de atores sociais.

FIGURA 8 - GESTÃO E GOVERNANÇA

Fonte: elaboração própria com base nos achados das Metas I e II

A descentralização, a capacidade de organização local e regional e a cooperação
são elementos que permeiam essas duas compreensões, tanto quando se trata de
governança pública aplicada a distintos campos de atuação quanto quando se fala em
sistemas de saúde.
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Vale ainda ressaltar a consonância entre a legislação supramencionada e a
Constituição Federal de 1988. Dos artigos que disciplinam a estruturação, filosofia e
organização do SUS, destaca-se o art. 198:

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.

Os princípios e diretrizes aqui previamente discutidos repercutem as colocações
constitucionais, que foram reforçados na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e repercussão da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
Das colocações normativas constantes na Lei nº 8.080, referentes a aspectos
operacionais e diretivos, tem-se como destaque o seguinte artigo:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I – definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e
serviços de saúde;
II – administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
(...)
XVIII – promover a articulação da política e dos planos de saúde; (...).

A depreensão do elemento normativo apresentado é a competência conjunta de
todos os entes federados na construção de mecanismos de gestão e governança do SUS,
ressaltando a importância da articulação interfederativa do SUS, reforçando aspectos
cooperativos entre os organismos constituintes. Também se revela serem híbridos os
elementos de gestão e governança, apresentando desde sua criação uma matriz
constitutiva e de filosofia gestionária distinta da preconizada pelo Tribunal de Contas da
União, por exemplo, como debatido a seguir.
A seção II do texto normativo, que trata das competências de acordo com os níveis
de governo, reitera-se a questão da articulação interferativa, do direcionamento único, da
descentralização da gestão.
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II. A LEI 8.142/1990
A Lei 8.142, promulgada apenas três meses depois da Lei 8.080 que, em 1990,
instituiu o Sistema Único de Saúde, trata dos mecanismos de participação social na gestão
dos serviços públicos de saúde no Brasil, bem como das transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
Como exposto nos documentos referentes às metas I e II, a governança emerge na
literatura como uma forma de adjetivar a gestão. Mesmo que a produção analisada no
levantamento bibliométrico não permita conceituar de modo objetivo e sistemático o
conceito de governança, foi possível identificar sua polissemia quanto às noções de
Estado, de governo e de gestão que o termo, em cada contexto, envolve.
Diante disso, um dos objetivos do presente estudo diz respeito à análise de leis e
atos normativos que organizam a prestação de serviços públicos no Brasil a fim de
observar qual o sentido de governança, dentre aqueles identificados na literatura
internacional e nacional, que mais se aproxima dos princípios e normas que regem o SUS
no Brasil. Com isso, pretende-se estabelecer parâmetros de coerência entre o conceito de
governança e o arcabouço legal e principiológico sobre a gestão do sistema de saúde
brasileiro.
Ainda que o texto da Lei 8.142 não se refira expressamente à governança, serão
analisadas as noções de gestão e seus mecanismos de aprimoramento no contexto
imediatamente posterior à promulgação da Constituição Federal e da lei que define as
diretrizes do SUS. Essas noções, apreendidas nos sete artigos de que é composta a lei,
poderão subsidiar uma análise comparativa com os atos normativos emanados pelos
órgãos de controle que versam especificamente sobre a governança na saúde,
especialmente os acórdãos 1130 e 2888 do Tribunal de Contas da União, analisados no
documento referente à meta II.
O primeiro artigo versa sobre os instrumentos de participação social no Sistema
Único de Saúde, indicando as conferências de saúde e os conselhos de saúde como
instâncias colegiadas presentes no âmbito da União, dos Estados e dos municípios. Vale
assinalar que, nesse ponto, a Lei 8.142 regulamenta previsão constitucional que, dois anos
antes, havia estabelecido a participação da comunidade como uma de suas diretrizes, nos
seguintes termos:
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As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade (art. 198, CF).

Desse modo, a participação, como mecanismo de aprofundamento da democracia
e de pulverização das demandas sociais, emerge de modo coerente na legislação que
regula os sistemas de saúde no Brasil, integrando, de modo transversal, o conjunto das
diretrizes desta política. Vale ressaltar que a lei que regula o SUS replica, na condição de
princípio, a participação da comunidade:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(…)
VIII - participação da comunidade (Lei 8080, art. 7º, VIII).

A Lei 8.142/1990, por sua vez, como desdobramento da Constituição e da Lei
8080/1990, não apenas confirma a participação social como diretriz, mas vai além, ao
definir os instrumentos para que o princípio democrático tenha efetividade,
nomeadamente as conferências e os conselhos.
Esses

instrumentos

de

participação

social,

considerados

mecanismos

contemporâneos de inovação no campo da gestão das políticas públicas, permitiram uma
ampliação das formas tradicionais de expressão da vontade popular. Nas teorias políticas
e sociológicas que discutem o tema das democracias representativas, as formas de
expressão que permitem expressão da vontade para além das urnas têm sido mencionadas
como um termômetro da própria democracia (AVRITZER, 2008; LAVALLE et. al,
2006).
A previsão legal de conselhos e conferências permitem, portanto, a superação da
racionalidade “top down”, segundo a qual políticas são desenhadas e protagonizadas por
atores que gozam de poder e autonomia política. Instrumentos inovadores de participação
permitem, ao contrário, que a gestão dos serviços públicos ocorra segundo a lógica
“bottom up”, ou seja, de baixo para cima.
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É com esse sentido que os dispositivos seguintes da Lei 8.142/1990 versam sobre
o financiamento da saúde pública no Brasil. Ao condicionar o repasse dos recursos do
Fundo Nacional de Saúde à existência de Conselho de Saúde, a legislação não apenas
institui a participação social, mas dota-a de caráter fiscalizador. Desse modo, os
Conselhos de Saúde instituem-se com diversas funções, que incluem atribuições de
caráter consultivo e deliberativo.
Quanto ao papel dos Conselhos de Saúde, a própria Constituição já havia
determinado o seguinte:

Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços
públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio
de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do
disposto no art. 74 da Constituição Federal (art. 77, § 3º, CF).

Assim, os aspectos destacados na Lei 8.142, em articulação com a Constituição
Federal e com a Lei 8080/1990, permitem identificar a presença de mecanismos de
governança participativa no arcabouço legal dos serviços públicos de saúde. Esse sentido
de governança, destacado na análise da bibliografia, remete à gestão participativa e
inclusiva, em que há um destacado esforço do Estado para pluralizar a formulação e a
própria implementação das políticas públicas.
Por fim, é importante mencionar os aspectos relacionados à governança em rede
que, segundo a pesquisa bibliométrica, remete a iniciativas de descentralização, de
fortalecimento dos governos locais e de melhoria da relação do governo central com os
demais entes federativos. É possível perceber na Lei 8.142 elementos de consonância com
essa noção de governança, uma vez que está prevista a possibilidade de realização de
consórcios entre municípios, o que indica autonomia local para gerir recursos
provenientes da União (art. 3, § 3º).

III. O DECRETO 9.203/2017
O Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, assinala a liderança, a
estratégia e o controle como os principais referentes para a governança pública e atribui
a esses mecanismos a capacidade para a ampliação e o aprimoramento das funções
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estatais de avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas e a prestação de serviços.
O Decreto estabelece como princípios da governança a capacidade de resposta, a
integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas e a
responsabilidade e a transparência.
O Decreto fundamenta a emergência desse mecanismo de gestão das políticas
públicas em contextos de limitação de recursos e mudanças de prioridades. Assinala,
como uma de suas diretrizes, a participação da sociedade. Enfatiza, mais de uma vez, a
importância de que os processos decisórios sejam fundamentados em evidências.
A fim de promover a governança como mecanismo de gestão de políticas públicas,
cria o Comitê Interministerial de Governança, que deverá assessorar a Presidência da
República na condução de políticas de governança.

IV. O REFERENCIAL PARA AVALIAÇÃO DE GOVERNANÇA EM
POLÍTICAS PÚBLICAS DO TCU (2014)

O Referencial para avaliação de governança em políticas públicas do TCU é um
documento produzido pelo Tribunal de Contas que serve como base metodológica para
as auditorias realizadas em 2014 e 2015, atuando também como referencial para a
auditoria operacional de governança da pactuação do SUS.
O guia reconhece que a terminologia “governança pública” é polissêmica de
significados, variando de acordo com a variedade do escopo analisado. Para o órgão, a
governança pública pode ser vista por quatro diferentes óticas: Estado e sociedade; entes
federativos, esferas de poder e políticas públicas; órgãos e entidades; e atividades
intraorganizacionais (TCU, 2014a). O documento “tem como objetivo orientar as
unidades de controle externo do TCU na condução de trabalhos especificamente
relacionados à avaliação da governança em políticas públicas” (TCU, 2014a, p. 11),
abrangendo as óticas das distintas esferas de poder e políticas públicas.
Para tal, utiliza-se como metodologia a mesma empregada para a Política Nacional
de Desenvolvimento Regional (PNDR), que se sustenta em quatro diferentes colunas
compreendidas para a existência da boa governança.
QUADRO 2 - PILARES PARA A BOA GOVERNANÇA SEGUNDO O TCU
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a) Definição de objetivos coletivos, eleitos de forma legítima por uma sociedade;
b) Coerência entre as políticas públicas e existência de coordenação entre diferentes
atores para sua realização;
c) Condições para implementação das políticas públicas, contemplando a capacidade
da burocracia estatal e os arranjos institucionais que propiciem a atuação conjunta
com entes não governamentais;
d) Monitoramento e avaliação que assegurem aprendizado e aperfeiçoamento
contínuos, e também criem condições para que haja accountability, envolvendo as
dimensões de transparência da ação pública e responsabilização perante a
sociedade.
Fonte: BRASIL, TCU, 2014a, p. 12-13.

Em referência à conceituação de governança em políticas públicas, o documento
traz:
QUADRO 3 - GOVERNANÇA EM POLÍTICAS PÚBLICAS SEGUNDO O TCU

Governança em políticas públicas se refere aos arranjos institucionais que
condicionam a forma pela qual as políticas são formuladas, implementadas e
avaliadas, em benefício da sociedade.
Fonte: BRASIL, TCU, 2014a, p. 3.

O referencial apresentado pelo TCU voltado para a governança em políticas
públicas traz uma questão muito particular, que se refere aos arranjos institucionais e aos
atores que a operam. O destinatário da governança é a sociedade, aspecto comum aos
conceitos de governança pública analisados. Governança nesta perspectiva apresentada
se destina mais a aspectos de avaliação, não tanto a princípios e diretrizes colocados em
definições de governança pública previamente apreciadas.
Nesta perspectiva, para a avaliação das políticas públicas, o Tribunal de Contas
confeccionou um modelo de avaliação de governança em políticas públicas, composto
por oito itens: institucionalização; planos e objetivos; participação; capacidade
organizacional e recursos; coordenação e coerência; monitoramento e avaliação; gestão
de riscos e controle interno; e accountability (BRASIL, TCU, 2014, p. 41). Cada
componente é detalhado no documento, que possui uma pequena colocação de boas
práticas para a efetivação do elemento. Por fim, são propostas questões para a avaliação
destes quesitos na questão da governança:
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QUADRO 4 - QUESTÕES DE AUDITORIA MODELO PARA AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA
EM POLÍTICAS PÚBLICAS SEGUNDO O TCU

Institucionalização

Em que medida a política pública foi institucionalizada formal e
adequadamente por meio de instrumento normativo?

Planos e
Objetivos

De que forma a lógica de intervenção da política pública está alinhada com
seus componentes e resultados esperados?
Em que medida o planejamento da política pública orienta a sua
operacionalização?
Como os responsáveis pela política pública definem e declaram as diretrizes,
objetivos, metas, priorização, responsáveis, prazos e a orientação estratégica
a que a política está alinhada?

Participação

De que maneira ocorre a participação social e das partes interessadas no
âmbito da política pública?

Capacidade
organizacional e
recursos

Em que medida os órgãos e entidades possuem capacidade organizacional e
recursos suficientes para o adequado desenvolvimento da política pública?

Coordenação e
coerência

Em que medida os diversos atores governamentais envolvidos com a
política pública atuam de maneira coerente e coordenada entre si?
De que maneira ocorre a articulação entre as esferas de governo para que a
política pública seja desenvolvida de maneira coesa e coordenada?

Monitoramento
e avaliação

Em que medida o sistema de monitoramento e avaliação da política pública
está adequadamente estruturado para produzir informações com vistas a
retroalimentar os processos decisórios de forma a favorecer o aprendizado e
o aperfeiçoamento das ações para o alcance dos resultados?

Gestão de riscos
e controle
interno

De que maneira os controles internos envolvidos possuem capacidade de
identificação e de resposta aos principais riscos da política pública?

Accountability

Os arranios para promoção da accountability preveem mecanismos e
instrumentos adequados de comunicação e responsabilização, bem como
para assegurar a transparência das ações e dos resultados da política pública?

Fonte: elaboração própria baseada em BRASIL, TCU, 2014a, 79-91.
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A partir da análise das questões que se destinam à avaliação da governança em
políticas públicas elaborada pelo Tribunal de Contas da União, percebe-se aspectos
ligados à mensuração, identificação e observação, destoando do documento a seguir
apreciado e de outros documentos elaborados pela entidade. Estes quesitos se concentram
unicamente em um aspecto proposto pelo TCU, de avaliação, podendo não ser suficiente
para a definição de estratégias que garantiriam uma boa gestão.

V. O REFERENCIAL BÁSICO DE GOVERNANÇA APLICÁVEL A
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO TCU
(2014)

O Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da
Administração Pública do TCU apresenta um conceito de governança pública criado a
partir de uma série de documentos advindos de diversas instituições internacionais e de
outros Estados, definindo:
QUADRO 5 - GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO SEGUNDO O REFERENCIAL DO TCU

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse à
sociedade.
Fonte: BRASIL, TCU, 2014b, p. 26.

Em consonância com o referencial aplicado às políticas públicas, considera
também como perspectivas de observação da governança no setor público as quatro
dimensões supracitadas: Sociedade e Estado; Entes federativos, esferas de poder e
políticas públicas; órgãos e entidades; e atividades intraorganizacionais. Entretanto,
diferentemente do guia anterior, utiliza-se aqui a perspectiva da governança de órgãos e
entidades da administração pública (BRASIL, TCU, 2014b).
Apresenta como princípios para a incidência de uma boa governança os princípios
de legitimidade, de equidade, de responsabilidade, de eficiência, de probidade, de
transparência e de accountability.
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Apresenta como mecanismo de governança a liderança, a estratégia e o controle,
e como elementos característicos da governança as capacidades de avaliar, direcionar e
monitorar, diferenciando a governança da gestão, que estaria preocupada com a eficiência
e a eficácia das ações adotadas pela administração pública (BRASIL, TCU, 2014b).
FIGURA 9 - RELAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA E GESTÃO SEGUNDO O TCU

Fonte: BRASIL, TCU, 2014b, p. 32.

O destaque deste referencial é a nítida separação entre governança e gestão, que
teriam capacidades e propósitos diferentes, operando em uma relação de troca quase
ascendente: enquanto a governança se destina a estratégias e diretrizes, a gestão estaria
concentrada na operacionalização e execução das ações públicas. Este emprego da
terminologia governança estipulada pelo TCU difere dos achados do levantamento
realizado, que observou uma proximidade entre governança e gestão.

VI. O GUIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE DO TCU (2018)
O guia de governança e gestão em saúde, divulgado em 2018 pelo Tribunal de
Contas da União, retoma o conceito oriundo do Referencial Básico de Governança
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, posicionando que
“Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse
da sociedade” (TCU, 2018, p. 15).
Em específico, aplicado à governança em saúde, utiliza conceitos oriundos dos
organismos internacionais:
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Em suma, os pontos centrais da governança na saúde, na ótica dos
organismos internacionais, são o direcionamento estratégico, o
monitoramento, a articulação do sistema, a coordenação entre o
setor da saúde e setores diversos da saúde, a responsabilização, a
transparência e o fortalecimento de incentivos (BRASIL, TCU,
2018, p. 22, grifo nosso).

A separação da governança e da gestão é referenciada novamente no guia
específico da saúde:
Portanto, a governança se ocupa de avaliar a situação, determinar a
direção e monitorar os acontecimentos para acompanhar se a direção
determinada está sendo seguida, enquanto a gestão ocupar-se-á de
elaborar os processos de trabalho para executar o ciclo PlanejarExecutar-Avaliar-Agir, com objetivo de ir na direção determinada pela
governança. Pelos temas que tratam, observa-se que a governança é
incumbência da parte mais alta da pirâmide de uma organização,
enquanto a gestão é ocupação de todos os gestores (p. 15-16).
QUADRO 6 - DIFERENÇA ENTRE GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE SEGUNDO O TCU

Fonte: BRASIL, TCU, 2018, p. 16.

O guia considera o cidadão como destinatário da governança, equiparando-o ao
proprietário de uma empresa, se versasse sobre a ótica privada. Coloca que o interesse e
a necessidade do cidadão devem ser sempre considerados pelo agente, que deve agir com
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Ao tratar da interlocução das secretarias
de saúde com os conselhos de saúde, atribui a estes a função de avaliar, direcionar e
monitorar a gestão do SUS, enquanto que aquelas possuem a função de normatizar,
planejar, executar e controlar as ações e serviços públicos de saúde (BRASIL, TCU, 2018,
p. 19). Aos conselhos, destina-se a incumbência de atentar aos princípios, aos valores e
ao sistema de governança empregado no SUS relativo à secretaria de saúde.
O guia retoma diversas vezes os preceitos desenvolvidos no Referencial Básico
de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, utilizando-se
dos mesmos elementos gráficos para a explicação da diferencial da governança e da
gestão.
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No caso da saúde, a gestão, representada pelos verbos planejar, executar, controlar
e agir, executada pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, é responsável pela
produção de “resultados, desempenho e cumprimento de políticas e planos de saúde (com
base em informações de gestão e de outras fontes complementares)” (BRASIL, TCU,
2018, p. 27). Já a governança, exercida pelos Conselhos de saúde, representados pelos
verbos avaliar, direcionar e monitorar, produz, de acordo com as necessidades das partes
interessadas – cidadãos e segmentos da sociedade –, “deliberações sujeitas a
homologação dos chefes do Poder Executivo do ente federativo correspondente”
(BRASIL, TCU, 2018, p. 27).
Conceitua Governança Organizacional Pública em Saúde como:
Governança organizacional Pública em Saúde compreende
essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão do SUS, com vistas à condução de políticas públicas resolutivas
e à prestação de serviços de saúde eficazes, eficientes e de qualidade à
sociedade (BRSIL, TCU, 2018, p. 33).

Para traçar a relação entre a governança e a atuação dos conselhos de saúde, o guia
contém um quadro que corresponde as ações de avaliar, direcionar e monitorar às
normativas das competências dos Conselhos.
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QUADRO 7 - EXEMPLOS DE DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE COMPETÊNCIAS DE
AVALIAÇÃO, DIRECIONAMENTO E MONITORAMENTO NOS CONSELHOS DE SAÚDE
SEGUNDO O TCU

Fonte: BRASIL, TCU, 2018, p. 28.

Ao trabalhar a gestão pública em saúde, objetivando a atuação das secretarias de
saúde estaduais e municipais, o guia separa a gestão em dois mecanismos distintos: a
gestão da atenção à saúde, como fim; e a gestão administrativa, como meio. A gestão da
atenção à saúde corresponde à atenção básica, no caso das secretarias municipais; média
e alta complexidades; assistência farmacêutica; vigilância em saúde; e apoio aos
municípios, para as secretarias estaduais. Já a gestão administrativa compreende a
processos de apoio – aquisições; planos; processos de apoio – acordos com terceiros para
prestação de serviços de saúde; processos de apoio – orçamento e finanças; informação e
conhecimento; e pessoas (BRASIL, TCU, 2018).
Além do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da
Administração Pública, o guia aconselha que as diretrizes referenciais os acórdãos
1130/2017 e 1840/2017.
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O guia de Governança e Gestão em Saúde do TCU reproduz muito do RGB/TCU,
principalmente quando se refere à governança. A governança em saúde não se diferencia
da governança aplicável aos demais órgãos e entidades da Administração Pública,
possuindo como particularidade apenas a denominação de seu executor, os Conselhos de
Saúde. Aos Conselhos, a atribuição corresponde aos mesmos verbos presentes em outros
documentos do TCU, porém denominando o produto responsável pela viabilização da
governança, que são as deliberações produzidas durante as reuniões.
O que se percebe é que o Guia não se destaca, quando se trata de governança, de
aspectos específicos da gestão em saúde, arrolando a legislação que se baseia a estrutura
do SUS e demais atos normativos, porém sem particularizar a governança fundamentada
nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro. O detalhamento que
existe no documento das ações que corresponde ao como realizar cada verbo posto como
atribuição dos organismos correspondentes, possui uma caracterização genérica, podendo
ser aplicada em outras estruturas da Administração Pública.
No que se refere à gestão, as ações se direcionam mais especificamente para a área
da saúde, segregando a atuação da gestão em saúde em atenção à saúde, que se destina à
promoção da saúde como direito, e em gestão administrativa. O documento apresenta
passo à passo cada ato que o gestor deve seguir para a execução da atividade de acordo
com os ditames do TCU.

VII. O ACÓRDÃO 2888 DO TCU (2015)

No relatório de auditoria objeto de análise do acórdão 2888 de 2015 do Tribunal
de Contas a União apresenta como objetivo geral:
11. O Objetivo geral desta auditoria é avaliar a governança da
pactuação intergovernamental no SUS, com foco nos componentes da
institucionalização, da coordenação e coerência e da gestão de riscos
e controle interno, segundo o Referencial de Avaliação de Governança
em Políticas Públicas do TCU. A equipe de auditoria considerou que
esses três componentes seriam os mais críticos para a pactuação
intergovernamental, após entrevistas com atores envolvidos e estudo
sobre o objeto avaliado (TCU, 2015, p. 2).

O objetivo geral do relatório de auditoria apresenta o documento que fundamenta
a arguição realizada, que é o Referencial de Avaliação de Governança em Políticas
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Públicas do TCU, documento já analisado neste relatório. O documento não reproduz
nem constrói um conceito de governança aplicado, depreendendo-se a utilização do
conceito empregado no Referencial.
Como questões norteadoras, foram apresentadas três basilares, que se destinam a
avaliar três aspectos dos oito presentes no Referencial, tratando da institucionalização, da
coerência e coordenação e da gestão de risco e controle interno.
QUADRO 8 - QUESTÕES NORTEADORAS DA AUDITORIA PROMOVIDA PELO TCU

15. Ao final da fase de planejamento, as questões de auditoria formuladas foram as
seguintes:
a) Os instrumentos de pactuação intergovernamental no SUS estão adequadamente
institucionalizados?
b) A pactuação intergovernamental ocorre de modo coerente e coordenado?
c) Os principais riscos de a pactuação não ocorrer ou ocorrer de modo inadequado foram
considerados, e foram previstos mecanismos para mitigar esses riscos?
Fonte: TCU, 2015, p. 03.

O voto produzido pelo Ministro Relator João Augusto Ribeiro Nardes, e acordado
em plenário do Tribunal em 11 de novembro de 2015, segue com as seguintes
recomendações e proposições:
3. No presente trabalho, a Secretaria de Controle Externo da Saúde
(SecexSaúde) deste Tribunal avaliou o SUS, especificamente quanto à
governança (conjunto dessas práticas governamentais) referente à
pactuação das ações de responsabilidade dos gestores dos três níveis de
governo para implementar diversos programas de saúde.
4. Nesse sentido, a unidade técnica esclareceu que “pactuar
responsabilidades é um processo (...) com os objetivos de organizar,
delimitar, medir e monitorar as ações realizadas pelo poder público nas
três esferas federativas”.
5. Para concluir sobre o nível de governança dessa pactuação do SUS,
a SecexSaúde selecionou três dos oito componentes previstos no
Referencial de Avaliação de Governança em Políticas Públicas do
TCU: institucionalização; coordenação e coerência; e gestão de riscos
e controle interno (TCU, 2015, p. 1).
12. Em que pese todo esse amplo contexto jurídico-normativo e
organizacional, a unidade técnica concluiu que as lei e normas que
organizam o SUS não definem com precisão o papel de cada ente pela
execução de ações e serviços de saúde, transferindo a discussão sobre a
repartição de atribuições às comissões intergestores. Essa flexibilidade
e indefinição de responsabilidades, segundo sua visão, fragilizam a
governança, na medida em que não propiciam segurança jurídica
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suficiente para identificar responsabilidades e sanções (TCU, 2015, p.
2).
13. Alinho-me a essas conclusões. É certo que a frequente insuficiência
financeira dos municípios, principais atores da política de saúde, não
pode ser ignorada, especialmente no contexto de crise em que vivemos.
No entanto, como temos insistido em nossas palestras e publicações
sobre a governança, há que se melhorar a estrutura do Estado brasileiro,
sua capacidade de avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas
se quisermos avançar em nosso desenvolvimento econômico e social.
Defendo que é perfeitamente possível chegar a melhores resultados,
mesmo considerando os atuais níveis de recursos financeiros
direcionados para as políticas de saúde. Aliás, é obrigatório que o
Estado esteja em constante busca de aperfeiçoamento na utilização de
recursos públicos, em especial em área tão sensível quanto a da saúde
(TCU, 2015, p. 2).

A primeira questão levantada pelo Ministro relator foi a falta de distribuição clara
das competências de cada ente federado, existindo de maneira flexível, que depende da
pactuação realizada nas Comissões Intergestores, Tripartite e Bipartite, para o seu
funcionamento. Percebe-se que na visão do TCU o processo de pactuação do SUS
enfraquece a governança do organismo, já que não pontua especificamente todas as ações
e competências dos entes federados e de suas respectivas secretarias de saúde ou o próprio
ministério. Entretanto, a pactuação é um dos preceitos fundadores do Sistema de Saúde
brasileiro. Ademais, a atribuição restrita de competências pode acarretar no
enfraquecimento do processo de regionalização do SUS, que engloba a atuação de
diversos entes federados em uma só ação.
Ao versar sobre o quesito coordenação e coerência, o voto do Ministro cobra
maiores diretrizes advindas do Ministério da Saúde sobre as responsabilidades dos entes
federativos e sobre o recurso de repasses.
20. Ante esse diagnóstico, estou de acordo as recomendações propostas
pela unidade técnica para que o Ministério da Saúde apresente plano de
ação no sentido da integração dos incentivos financeiros oferecidos, de
modo a reduzir o excesso de normas e controles atualmente existentes
nas transferências federais, e que informe as medidas tendentes a
aperfeiçoar a orientação aos municípios e estados sobre o processo de
regionalização, bem como para organizar o apoio financeiro à
regionalização e à implementação do COAP (TCU, 2015, p. 3).

Sobre o último quesito analisado, de gestão de riscos e controle interno, o relator
segue o entendimento dos auditores da SecexSaúde de que não existe um mapeamento
nem medidas que possam contornar essas situações.
23. Em conclusão, ao tempo em que reafirmo minha adesão às análises
e conclusões da unidade técnica, bem como com os encaminhamentos
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propostos, enfatizo, mais uma vez a necessidade de um grande pacto
nacional pela melhoria da governança pública. Em cada trabalho que
avaliamos a governança de políticas públicas e dos entes corporativos
que compõem a administração pública, reforça-se nossa convicção de
que a governança no setor público é um dos principais desafios do
Brasil, uma premissa básica a ser alcançada antes mesmo que as
reformas estruturantes necessárias ao nosso desenvolvimento sejam
viabilizadas. 24. Somente com melhor governança, com um pacto
federativo que compatibilize as obrigações dos entes com suas fontes
de recursos, e com uma reforma política que reorganize as forças
representativas da sociedade, o país poderá alocar mais recursos às
áreas prioritárias como a saúde, educação, segurança pública e
infraestrutura, entre outras (TCU, 2015, p. 3).

O tom aqui percebido é mais generalista, identificando uma necessidade de se
trabalhar a governança pública como uma estrutura basilar estatal, e, assim, fortalecer o
Estado para o cumprimento de suas funções.

VIII. O ACÓRDÃO 1130 DO TCU (2017)

O Acórdão 1130, que foi votado em Plenário do TCU em 31 de maio de 2017, a
partir do relatório de levantamento que foi acompanhado, traz consigo recomendações e
determinações que atuam no sentido da criação de um modelo de governança pública
destinado ao SUS.
Referente à criação de um modelo, retira-se do voto elaborado:
9.2.1. defina diretrizes nacionais para a elaboração e implementação do
modelo de governança organizacional em saúde aplicável às
direções nacional, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde
– SUS (Ministério da Saúde e secretarias de saúde), conforme disposto
no inciso II do parágrafo único da Lei 8.080/90;
9.2.2. estabeleça que toda pactuação em saúde deve ser feita com base
em evidências, em especial, que cada ente federado deve apresentar nos
fóruns de pactuação proposta de suas necessidades e responsabilidades
na região de saúde e nas redes de atenção à saúde acompanhadas de
informações sobre:
9.2.2.1. as ações e serviços em saúde da população de seu território que
necessitam ser supridas por outros entes (municípios/estados)
9.2.2.2. a oferta excedente de serviços de saúde de seu território que
podem ser oferecidos a outros municípios;
9.2.2.3. a necessidade de financiamento para assumir as
responsabilidades propostas, com memórias de cálculo; (TCU, 2017, p.
1, grifo nosso)
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9.3.1. elabore e divulgue um modelo de competências com as
características profissionais (conhecimentos, habilidades, atitudes e
outras características) necessárias e desejáveis ao desempenho do
cargo de conselheiro de saúde, incluindo um código de ética,
considerando que o conselho de saúde deve exercer o papel de principal
ator da governança organizacional; (TCU, 2017, p. 1-2, grifo nosso)
9.4.1. com fundamento no art 16, XIII, da Lei 8.080/90 c/c a Quinta
Diretriz, X, da Resolução CNS 453/2012, elabore, em articulação com
o Conselho Nacional de Saúde, um modelo de governança
organizacional a ser tomado como referência pelas direções
nacional, estadual e municipal do SUS (Ministério da Saúde e
secretarias de saúde, prevendo:
9.4.1.1. os princípios de governança que devam ser observados;
9.4.1.2. a segregação explícita entre as funções de governança
organizacional e gestão, cabendo, em cada nível de governo, o papel
de principal ator da governança organizacional ao Conselho de Saúde e
o principal papel de gestão à respectiva direção do SUS;
9.4.1.3. estabelecimento da estratégia da saúde, que deve ser
formalizada e incluir a definição de objetivos e metas (tanto gerais
como específicos, de curto e longo prazos), de planos necessários ao
seu alcance, e o acompanhamento por indicadores e métodos confiáveis
de avaliação da gestão;
9.4.1.4. estabelecimento da estrutura de gerenciamento de riscos,
contendo a definição da política e do processo de gerenciamento de
riscos, o qual incluirá a necessidade do estabelecimento, manutenção,
monitoramento e aperfeiçoamento dos controles internos
necessários à redução dos riscos considerados não aceitáveis;
9.4.1.5. estabelecimento, ou aprimoramento, em cada nível de governo,
de unidade de auditoria interna, buscando garantir que suas atribuições
contemplem a avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de
riscos, controle e governança, não lhe cabendo conceber, implementar
ou executar esses processos, pois são de responsabilidade dos gestores;
9.4.1.6. definição explícita de que, em cada nível de governo:
9.4.1.6.1. a autoridade máxima da direção do SUS é a principal
responsável pela proposição da estratégia da saúde, da estrutura de
gerenciamento de riscos (incluindo o estabelecimento, manutenção,
monitoramento e aperfeiçoamento do sistema de controle interno) e do
estabelecimento da função de auditoria interna;
9.4.1.6.2. o Conselho de Saúde é o principal responsável pela
aprovação da estratégia da saúde, da estrutura de gerenciamento de
riscos (incluindo o estabelecimento, manutenção, monitoramento e
aperfeiçoamento do sistema de controle interno) e do estabelecimento
da função de auditoria interna; (TCU, 2017, p. 3, grifo nosso).

Neste mesmo sentido, o acórdão dispõe:
9.4.5. em atenção ao art. 16, inciso XIII, da Lei 8.080/90, elabore, ou
aperfeiçoe, inclusive consolidando eventuais orientações existentes
sobre o tema, um guia referencial para formulação, desdobramento,
monitoramento e avaliação da estratégia das secretarias de saúde,
adaptável aos municípios de diversos portes (TCU, 2017, p. 4, grifo
nosso).
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Em relação ao referencial e considerações para a elaboração do modelo de
governança sugerido, aconselhou-se:
9.4.3. avalie a conveniência e oportunidade de considerar, na
elaboração do modelo recomendado, os documentos a seguir:
9.4.3.1. estudo elaborado pelo TCU intitulado ‘Critérios gerais de
controle interno na administração pública’, acessível em
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056688.PDF;
9.4.3.2. Referencial Básico de Governança Aplicado a Órgãos e
Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU e acessível
em http:// http://www.tcu.gov.br/governanca;
9.4.3.3. questionários do levantamento de governança e gestão em
saúde – ciclo 2016, disponíveis em www.tcu.gov.br/perfilgovsaude;
(TCU, 2017, p. 3).

Diante da sugestão de documentos para a elaboração do modelo de governança e
do guia de governança e gestão aplicável às secretarias municipais de saúde, incorporase os princípios de accountability, de descentralização e de fortalecimento dos governos
locais.
Diferentemente do que ocorre com o Acórdão 2888, de 2015, que adota como
documento basilar o Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do
TCU, na avaliação da governança da pactuação intergovernamental do SUS, o Acórdão
1130, de 2017, fundamenta-se principalmente no Referencial Básico de Governança
Aplicado a Órgãos e Entidades da Administração Pública ao recomendar a criação de um
modelo de governança para o SUS. Apesar das duas publicações pilares dos acórdãos
serem produções do mesmo ano, a definição de governança pública atrelada a cada uma
delas é divergente.
Desprende-se, dos trechos apresentados do acórdão, que existe uma nítida
separação entre governança e gestão, atribuindo-se competências para o gestor e para o
responsável pela governança.
São estipuladas ações específicas para cada órgão também, compreendendo à
autoridade máxima do órgão de Saúde a criação de estratégias e ao Conselho de Saúde
referente a atribuição de aprovar as estratégias propostas. A participação, preceito
constitucional conferido ao Conselho de Saúde, ficaria restrita, assim, somente ao
consentimento das estratégias propostas pelo executivo, não estando em consonância com
a estrutura organizacional e participativa do SUS.
O acórdão se refere às regiões de saúde apenas uma vez (item 9.2.2.), se
destinando mais às competências e propostas dos diferentes níveis de governo, e, em
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especial, o município, não convergindo como necessário para o processo de
regionalização do SUS e da Rede de Atenção à Saúde.
Verifica-se, também, que foram trazidos elementos constantes no documento
elaborado pelo Tribunal de Contas da União denominado Dez passos para a boa
governança, ao prever um guia de boa conduta de gestores e conselheiros, consoante com
os ditames do documento, que traz que “Governança no setor público compreende
essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão” (BRASIL, TCU, 2014c, grifo nosso).
A estipulação de código de conduta e de reforço dos mecanismos de controle interno
resumem as diretrizes contidas no documento.
Em relação ao conceito de governança pública aplicado, entende-se que são
utilizados significações presentes em diversos documentos produzidos pelo Tribunal de
Contas da União, baseando-se, principalmente, no Referencial Básico de Governança
Aplicado a Órgãos e Entidades Da Administração Pública, porém sem retomar qualquer
conceito específico. Para a criação do modelo de governança pública em saúde,
recomendado no acórdão, permite-se a proposição de próprios princípios de governança
que devem ser seguidos.

IX. GOVERNANÇA REGIONAL DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
DO CONASS (2016)

O documento analisado é um livro constituído por uma série de estudos acerca
da Governança Regional das Redes de Atenção à Saúde promovido pelo Conselho
Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), integrante do CONASS Debate, que reúne
uma coleção de livros temáticos dos assuntos que permeiam o SUS e a gestão em saúde.
Os artigos constantes no documento serviram de base para a promoção do Seminário do
CONASS de mesmo título realizado em 23 de novembro de 2016.
Na época, a proposta mais ventilada para a implementação de um sistema de
governança possível para o SUS era a governança colaborativa trabalhada em rede. O
modelo de gestão vigente, baseado na boa gestão e no New Public Management, não se
mostrou capaz de acompanhar as dinâmicas sociais, os conflitos, afastando o Estado da
realidade social. Assim, em seu texto, Milagres, Silva e Rezende (2016, p. 16) apontam
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para a criação de novos “arranjos não hierárquicos capazes de promover a interação entre
atores públicos, semipúblicos e privados”.
Para o trio, governança colaborativa “é o conjunto de instrumentos que permitem.
A coordenação dos atores envolvidos em redes” (MILAGRES, SILVA, REZENDE,
2016, p. 18), que permitem o alcance de objetivos em comuns dos diversos atores a partir
da negociação e da cooperação entre as partes.
Assim, o documento produzido pelo CONASS traz um estudo aprofundado da
gestão colaborativa em redes para ser implementada pelo SUS. Neste modelo, a
coordenação e a tomada de decisões são estabelecidas por meio de negociações e
pactuações, estabelecidas entre diversos atores, governamentais e não governamentais,
diminuindo o aspecto hierárquico da estrutura de governo e de gestão, se baseando na
cooperação entre os entes federados.
Para o modelo proposto, tem-se a seguinte estrutura operacional:
FIGURA 10 - ESTRUTURA OPERACIONAL DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE PROPOSTA
PELO CONASS

Fonte: CONASS, 2016, p. 56

O debate, apresentado no seminário supracitado trouxe algumas explicações
complementares, além do disposto no documento prévio. Para o modelo de governança
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colaborativa da rede, observa-se três aspectos: governança contratual, que versa sobre os
contratos firmados e a forma que a coordenação se estrutura; governança processual,
relativa à operacionalização, abrangendo instrumentos e tomada de decisão; e governança
relacional, que é o cerne da colaboração e da construção em rede (CRUZ, ROSA, 2016).
O modelo de governança que é trazido pelo CONASS possui grandes virtudes.
Entretanto, como explicado no documento, a rede gera bons resultados nos negócios
privados, não existindo estudos sobre o seu comportamento em sistemas públicos.
A primeira, e principal questão, que se observa é a dificuldade de se adaptar o
modelo à hierarquização existente e prevista em legislação do SUS. Coordenação,
integração e articulação são elementos presentes, e necessários, para o bom
funcionamento da gestão e da governança, porém, é impossível negar a hierarquia que
existe em certos processos, como o plano ascendente.
A segunda questão que se pontua é a colocação do documento que o modelo só
serviria para a macrorregião de saúde (BRASIL, CONASS, 2016). A criação de um
modelo de governança precisa ser pensada para ser adaptado e para que funcione nas
diversas composições territoriais, abraçando as diferenças das regiões.

X. A RESOLUÇÃO 10 DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE
(2016)

A Resolução nº 10 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 8 de dezembro
de 2016, dispõe complementarmente sobre o planejamento integrado das despesas de
capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do SUS.
A Resolução, apesar de não utilizar a terminologia governança, traz que:
Art. 2º. Os entes federados que planejarem a construção física de novos
serviços de saúde no SUS que demandem aporte financeiro por parte
dos demais entes federados deverão acordar previamente, o total de
recursos orçamentário-financeiros de capital e custeio, de modo que
seja devidamente pactuado para o seu pleno funcionamento (CIT,
2016).

A Resolução, embora não verse especificamente sobre governança, dispõe sobre
o planejamento integrado de capital e custeio para investimentos em novos serviços de
saúde no SUS. Trata, portanto, da necessidade de pactuação prévia entre os entes
federados acerca do total de recursos orçamentários-financeiros necessários para a
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implantação do serviço em dada localidade. Prevê, assim, a realização de um
planejamento regional integrado, o qual deve refletir as necessidades dos envolvidos e a
concordância dos entes que irão cooperar.

XI. A RESOLUÇÃO 23 DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE
(2017)
A Resolução nº 23 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 17 de agosto de
2017, abaixo transcrita, versa sobre o estabelecimento de diretrizes para os processos de
Regionalização, Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e
Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. Portanto, como última
fase antes da operacionalização conceitual e metodológica requerida para um substantivo
trabalho de campo, com vistas a contribuir para a execução desta Resolução apresentamos
algumas considerações.

A RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

Estabelece diretrizes para os
processos de Regionalização,
Planejamento
Regional
Integrado, elaborado de
forma
ascendente,
e
Governança das Redes de
Atenção à Saúde no âmbito
do SUS.

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS);
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Considerando o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Resolução CIT nº 1, de 29 de setembro de 2011, que estabelece diretrizes
gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o
§ 3 do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis n 8.080, de 19 de setembro de
1990, e n 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.135/GM/MS, de 25 de setembro de 2013, que
estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de
Saúde;
Considerando a Resolução CIT nº 3, de 16 de agosto de 2016 (com prazo prorrogado pela
Resolução CIT nº 14, de 30 de março de 2017), que constitui Subgrupo de Trabalho
Tripartite, no âmbito do Grupo de Trabalho de Gestão da Comissão Intergestores
Tripartite, com a finalidade de elaborar proposta de revisão do Decreto nº 7.508, de 28 de
junho de 2011;
Considerando a Resolução CIT nº 10, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe
complementarmente sobre o planejamento integrado das despesas de capital e custeio
para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.091, de 27 de abril de 2017, que institui Grupo de
Trabalho Tripartite para propor normas e procedimentos voltados ao fortalecimento do
processo de planejamento e de transferência dos recursos federais para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento
Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das Redes de Atenção
à Saúde no âmbito do SUS:
I - Compromisso dos três entes federados na implementação de modelo de atenção à saúde
que atenda às políticas pactuadas e às necessidades de saúde da população brasileira;
II - Implementação do processo de planejamento regional integrado visando a
organização das RAS com a integração regional das ações e serviços de saúde, em
conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012;
III - A organização das RAS poderá envolver uma ou mais regiões de saúde, inclusive
em mais de um estado, na perspectiva de construção de um espaço regional, onde se
complementam e compartilham a oferta de ações e serviços de saúde, integrados por
Sistemas Logísticos;
IV - O espaço regional, onde se organiza a RAS, requer a definição dos limites
geográficos e base populacional, bem como a definição do conjunto de ações e serviços,
garantindo acessibilidade e sustentabilidade operacional;
V - Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde como ordenadora das RAS e coordenadora
do cuidado, considerando ainda os demais conceitos, fundamentos, atributos e elementos
constitutivos das RAS descritos na Portaria GM/MS nº 4279/2010, sem prejuízo de outros
que venham ser definidos pela CIT;
VI - Estabelecimento e disponibilização de parâmetros nacionais e regionalizados para
orientar o planejamento e a programação das ações e serviços de saúde, considerando a
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diversidade socioeconômica, geográfica, epidemiológica e sanitária das regiões de saúde
brasileiras;
VII - Implementação de gestão de custos em saúde, como componente do processo de
gestão e planejamento no SUS;
VIII - O planejamento regional integrado, elaborado de forma ascendente, deve
sistematizar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito das RAS
e do financiamento compartilhado, sem prejuízo das demais definições presentes na
legislação vigente;
IX - A alocação de recursos de capital e custeio pelas três esferas de gestão deve respeitar
a regionalização e a organização das RAS;
X - A CIB deverá instituir, em espaços regionais onde se organizam as RAS, observadas
as realidades locais, Comitês Executivos de Governança das RAS, de natureza técnica e
operacional, com o objetivo de monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para o
adequado funcionamento das RAS, contemplando a participação dos diversos atores
envolvidos no seu funcionamento e resultados, incluindo os prestadores de serviços, o
controle social e representantes do Ministério da Saúde;
XI - A CIB definirá a composição, atribuições e funcionamento dos Comitês Executivos
de Governança das RAS;
XII - Os Comitês Executivos de Governança das RAS deverão subsidiar a CIB nas
tomadas de decisões acerca do seu espaço regional, no que se refere à implementação das
RAS, bem como contribuirão para a efetivação dos acordos pactuados na CIB e CIR;
XIII - A Secretaria de Estado da Saúde fornecerá os meios necessários para o
desenvolvimento das atividades dos comitês vinculados às CIB;
XIV - Nos casos de espaços regionais, onde se organizam as RAS, que envolvam mais
de um estado, os comitês instituídos pelas CIB terão sua coordenação compartilhada;
XV - As CIB garantirão mecanismos de comunicação, visando à transparência dos
processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado e Governança das RAS;
XVI - As CIB deverão fortalecer as CIR como espaço de governança regional e de gestão,
envolvendo os três entes federados para a implementação do processo de planejamento
regional integrado visando a organização das RAS;
XVII - A CIT definirá diretrizes para a revisão das regiões de saúde com vistas à
conformação de regiões resolutivas, que busquem assegurar acessibilidade, integralidade
e sustentabilidade operacional das RAS.
Art. 2º As diretrizes definidas nesta resolução deverão ser observadas por todos os
gestores do SUS.
Art. 3º A implementação da estratégia de e-Saúde, a metodologia para aplicação dos
critérios de rateio estabelecidos no art. 17 da Lei Complementar nº 141/2012 e os
mecanismos de transferência de recursos financeiros federais, serão formulados pelo
Grupo de Trabalho de Gestão da Câmara Técnica da CIT e submetidos ao seu plenário
para pactuação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANÁLISE DA RESOLUÇÃO
A Resolução traz como elementos centrais para a compreensão da governança
pública no Sistema Único de Saúde:
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Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de Regionalização,
Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e
Governança da Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS:
I – Compromisso dos três entes federados na implementação de
modelo de atenção à saúde que atenda às políticas pactuadas e às
necessidades de saúde da população brasileira; (...)
III – A organização das RAS poderá envolver uma ou mais regiões de
saúde, inclusive em mais de um estado, na perspectiva da
construção de um espaço regional, onde se complementam e
compartilham a oferta de ações e serviços de saúde, integrados por
Sistemas Logísticos; (...)
X – A CIB deverá instituir, em espaços regionais onde se organizam
as RAS, observadas as realidades locais, Comitês Executivos de
Governança das RAS, de natureza técnica e operacional, com o
objetivo de monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para
o adequando funcionamento das RAS, contemplando a participação
dos diversos atores envolvidos no seu funcionamento e resultados,
incluindo os prestadores de serviços, o controle social e representantes
do Ministério da Saúde;
XI – A CIB definirá a composição, atribuições e funcionamento dos
Comitês Executivos de Governança das RAS;
XII – Os Comitês Executivos de Governança das RAS deverão
subsidiar a CIB nas tomadas de decisões acerca do seu espaço
regional, o que se refere à implementação das RAS, bem como
contribuirão para a efetivação dos acordos pactuados na CIB e CIR;
(...)
XV – AS CIB garantirão mecanismos de comunicação, visando à
transparência dos processos de Regionalização, Planejamento
Regional Integrado e Governança das RAS;
XVI – AS CIB deverão fortalecer as CIR como espaço de governança
regional e de gestão, envolvendo os três entes federados para a
implementação do processo de planejamento regional integrado
visando a organização das RAS;
XVII – A CIT definirá diretrizes para a revisão das regiões de saúde
com vistas à conformação de regiões resolutivas, que busquem
assegurar acessibilidade, integralidade e sustentabilidade operacional
das RAS (CIT, 2017, p. 1-2, grifo nosso).

A Resolução não atribui uma conceituação de governança pública que deve ser
incorporada na instituição dos Comitês Executivos de Governança das RAS, apenas
trazendo como objetivos os verbos monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções
(estratégias), retomando características introduzidas nos documentos produzidos pelo
Tribunal de Contas da União. Portanto, será parte fundamental da pesquisa de campo,
nova fase que se inicia em março de 2019, estabelecer vínculos entre o que está sendo
executado nas RAS e o estudo realizado até o momento. Espera-se apoiar o Ministério da
Saúde, bem como os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais na implementação
desta Resolução, bem como outras decisões relacionadas.
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A descentralização, como princípio do SUS relacionada à regionalização, é
reforçada diversas vezes no documento. A criação dos Comitês Executivos de
Governança das RAS pelas CIBs e o reconhecimento da CIR como espaço de governança
regional e de gestão é harmônico com as diretrizes constitucionais do SUS e dos
princípios de governança identificados no levantamento produzido, permitindo o
reconhecimento das peculiaridades e especificidades das macro, meso e microrregiões
brasileiras, que são consideradas na formulação das regiões de saúde. Há, nessa
perspectiva, uma aproximação com o conceito de governança territorial.
Neste sentido, a cooperação entre entes federados se mostra como elemento
fundamental para a boa governança e para uma boa gestão. A instituição das atribuições
da CIR, CIB e CIT e suas formas de integração estão de acordo com o planejamento
ascendente da saúde, do processo de regionalização e dos princípios de governança
identificados, muito especialmente com as diretrizes da governança colaborativa.
A questão da transparência e de accountability são novamente reforçados para o
planejamento regional integrado.
A Resolução torna-se notória por trazer a multiatorialidade e a participação destes
diversos atores incluídos no funcionamento e nos resultados, elemento pouco percebido
nos demais atos normativos analisados nas metas anteriores desta pesquisa. A
multiatorialidade está significamente informada pelos princípios da governança em rede,
segundo a qual há redes de políticas públicas em que nem Estado nem sociedade figuram
como protagonistas, de modo que o foco de interesse está na interação entre os diversos
atores.
Em resumo, poderia se retomar a Figura 1, início do documento, onde estatísticas
são depreendidas ao mesmo tempo em que demonstram a urgente necessidade de se fazer
estudos aplicados em que Universidade, Ministério e Gestores estaduais e municipais
estejam compartilhando informações, construindo novos olhares para enfrentamento de
questões sociais que rebatem diretamente em um projeto de desenvolvimento nacional
que seja competitivo sob o ponto de vista de formação de sua força de trabalho, que seja
saudável e ao mesmo tempo preparada para os desafios que se colocam.

XII. A RESOLUÇÃO 37 DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE
(2018)
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A Resolução nº 37 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 22 de março de
2018, versa sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização da
macrorregiões de saúde.
A resolução, em seu segundo artigo, estipula que “O processo de Planejamento
Regional Integrado (PRI) será instituído e coordenado pelo estado em articulação com os
municípios e participação da União” (CIT, 2018), de acordo com as regiões configuradas
e determinadas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), prevendo as competências
de gestores de saúde, comprometidos com a população do território, “evidenciando o
conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e serviços para a garantia do acesso e da
resolubilidade da atenção por meio da organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS)”
(CIT, 2018).
Ainda, no que se refere a conceituação de governança pública aplicada, o ato
normativo prevê como atribuições do Comitê Executivo de Governança da Rede de
Atenção à Saúde:
Art. 5º. O Comitê Executivo de Governança da RAS, de natureza
técnica e operacional, vinculado à CIB deverá ser instituído na
macrorregião de saúde, com o objetivo de monitorar, acompanhar,
avaliar e propor soluções para a tomada de decisão na macrorregião
bem como contribuirá para a efetivação dos acordos pactuados nas CIB
e CIR, conforme a Resolução CIT nº 23.2017.

O documento não visa, nem traz, uma conceituação de governança pública
aplicada ao Sistema Único de Saúde ou ao Planejamento Regional Integrado, versando
mais sobre a operacionalização dos princípios e diretrizes de governança destinados ao
planejamento.
Percebe-se que governança pública aqui está ligada aos verbos monitorar,
acompanhar e avaliar, concretizando suas diretrizes na gestão na proposição de soluções
destinadas à tomada de decisão do gestor. Essa forma de se pensar governança se
aproxima da perspectiva de governança abraçada pelo Tribunal de Contas da União.
É notável, também, que a resolução da CIT abrange os princípios identificados no
levantamento realizado de descentralização, de fortalecimento dos governos locais e de
melhoria das relações com governos centrais, ao prever a cooperação entre municípios
que compõem a região de saúde e a articulação e integração entre os diferentes entes
federativos e níveis de governo.
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GOVERNANÇA E REGIONALIZAÇÃO:
UMA CORRELAÇÃO NECESSÁRIA

O tema da regionalização está fundamentalmente atrelado ao debate sobre governança,
especialmente quando se refere a sistemas de saúde implantados em países com as
características do Brasil. Essa correlação conceitual, no entanto, ainda não foi
devidamente debatida quando se trata de implantação de mecanismos cooperativos, seja
interinstitucional como interfederativos, para a melhoria da qualidade dos serviços de
saúde ofertados em todo o território nacional. Esta pesquisa contribui com esta lacuna na
medida em que empreende um estudo detalhado e aprofundado sobre o tema governança
inicialmente para em seguida cotejá-lo com governança em saúde.
O Brasil possui importantes especificidades no que diz respeito ao contingente
populacional, disparidades na densidade demográfica, extensão do território nacional,
pluralidade étnica, cultural e relevante desigualdade social, atestada por diversos
indicadores sociais, como o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Gini. A
Figura abaixo aponta um cenário complexo e preocupante para as próximas décadas e
reitera a necessidade de estudos como este na medida em que o conteúdo prospectivo
pode ser utilizado para a tomada de decisão e o eventuais desenhos e redesenhos do
Sistema para atender as mudanças anunciadas.
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FIGURA 11 - CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO BRASIL

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2018).

O conceito de regionalização, que está entre os princípios do Sistema Único de
Saúde brasileiro envolve a perspectiva do contexto no processo de formulação e
implementação de políticas públicas. Como veremos a seguir, requer o desenvolvimento
de mecanismos de articulação entre órgãos e atores Estado, dos governos dos distintos
entes federativos, da sociedade civil e do mercado.
Portanto, o processo de regionalização não é algo esvaziado de conteúdo prático
e requer uma profunda e célere articulação, coordenação e integração de instituições,
níveis federativos e agentes da sociedade civil para que possa ser um esteio para a
melhoria da oferta em saúde.
A regionalização tem sido desenvolvida na literatura como diretriz para a
descentralização dos serviços de saúde desde os anos 1980. Objetiva, dentre outros
propósitos, a "otimização da capacidade instalada, racionalização da assistência,
economias de escala, integração de sistemas municipais e superação de barreiras e
diferenciais de acesso" (RIBEIRO; TANAKA; DENIS, 2016, p. 1.076). Partindo-se
dessas premências, desenvolveu-se um conjunto de alternativas diversas, algumas delas
relacionadas ao reforço da "autonomia local na gestão de iniciativas de associação
intermunicipal como os consórcios (...), a hierarquização assistencial por meio de
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regulação federal e comando dos estados" (RIBEIRO; TANAKA; DENIS, 2016, p.
1.076).
Os atos normativos federais buscaram dar consistência ao princípio da
regionalização previsto na Lei 8080/1990, por meio do estabelecimento da região como
a escala de planejamento governamental, o que reforça a definição de governança
territorial desenvolvida na Meta 3. Para isso, as normativas criadas nos anos 2000
trataram de instrumentos de planejamento de de abrangência regional, de critérios para a
definição de regiões de saúde, de instâncias de pactuação e cogestão para a provisão de
cuidados de média e alta complexidade na região, de mecanismos para a integração de
redes cooperativas de atenção que gerassem a articulação de todos os níveis de
complexidade.
A regulamentação sobre o princípio da regionalização observou as estratégias
governamentais direcionadas para o fortalecimento do federalismo nas relações entre os
entes, a autonomia local no estabelecimento de prioridades, bem como para a ampliação
da capacidade dos estados e municípios quanto ao planejamento e à alocação de recursos
nas regiões. A definição das regiões de saúde considerou aspectos ligados não apenas ao
recorte geográfico, mas à identidade cultural dos grupos residentes, às relações
econômicas e sociais, à existência de redes de comunicação e à infraestrutura de
transporte e deslocamento.
As regiões de saúde são definidas, portanto, em observância ao conceito de
território e territorialidade. Portanto, essas definições envolvem critérios geográficos
somados a vínculos sociais, de onde se apreendem identidades, socialização comum,
compartilhamento de bens materiais e imateriais, de uma história e de um devir.

“Território entendido como conteúdo, meio e processo das relações sociais a partir dos quais
se articulam dimensões sociais, em unidade em si e com a natureza exterior ao homem, o
processo histórico e a multiescalaridade de dinâmicas territoriais. Territorialidade, como a
construção social da realidade territorial num espaço delimitado, recortado” (RIBEIRO;
TANAKA; DENIS, 2016, p. 1078).

As regiões de saúde, consideradas espaços físico-sociais, são, em última instância,
locus de políticas de públicas, onde se constroem objetivos comuns. Nesse sentido, como
assinalado anteriormente, ainda que haja identidade, esse espaço não está livre de
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conflitos e assimetrias. Portanto, a concretização do princípio da regionalização requer o
desenvolvimento de instrumentos de gestão pública voltados para a coordenação de
políticas e a cooperação entre atores. Essas são também algumas das mais acentuadas
diretrizes da governança, conforme se identificou durante a realização da Meta 1 desta
pesquisa.
FIGURA 12 - DIRETRIZES GERAIS PARA A GOVERNANÇA NAS REGIÕES DE SAÚDE

Fonte: elaboração própria com base em Ribeiro; Tanaka; Denis (2016).

Para operacionalizar diretrizes e desenvolver mecanismos de governança efetiva
que permitam a concretização do planejamento ascendente e da regionalização, é
fundamental desenvolver, como propõe esta pesquisa, investigação empírica que permita
conhecer a analisar os processos de regionalização da ação setorial. Como um campo
permeado de discursos e práticas, as regiões de saúde devem ser compreendidas não
apenas a partir das normas escritas que as regem, mas por suas representações sociais e
interações, entendidas como processos dinâmicos e motivados por fatores endógenos e
exógenos.
Vale assinalar que a governança em saúde, embora não tenha contornos bem
definidos do ponto de vista conceitual, pode ser desenvolvida como estratégia de gestão
das políticas de saúde tendo em conta o princípio da regionalização, as normativas
subsequentes à lei do SUS e, especialmente, as representações e práticas apreendidas no
território definido como região de saúde. Logo, ao invés de uma perspectiva normativa,
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a adoção da governança como conceito operacional deste trabalho, propõe uma visão
analítica das relações entre atores relevantes no território em que se formulam e
implementam as políticas públicas em seu contexto estratégico e institucional.

O contexto institucional é aqui definido como o conjunto de regras formais e
informais que influenciam no comportamento entre pessoas e organizações, assim
como os modos de interpretar e aplicar essas regras na prática. Cabe aqui ressaltar
não apenas as regras informais que muitas vezes são determinadas e influenciadas
pela cultura, valores e tradições (CALMON; COSTA, 2013, p. 11)

As redes de políticas públicas são entendidas como "um conjunto de
relacionamentos entre atores heterogêneos e interdependentes, que atuam em um mesmo
subsistema de políticas públicas a partir de uma determinada estrutura de governança,
composta por regras formais, informais e maneiras e formas de interpretá-las e
implementá-las" (CALMON; COSTA, 2013).
Na perspectiva da "governança de redes", descrita por Calmon e Costa (2013),
redes de atores heterogêneos em diferentes níveis de governo e na sociedade constituem
o objeto de análise. O foco não está nem no governo central nem nas comunidades ou
atores locais, e sim na interação entre esses distintos atores, que se relacionam de modo
interdependente, fora das perspectivas de autoridade e controle ou de centralização ou
descentralização. O sucesso na implementação das políticas públicas se mede pela
interação com troca de informações, objetivos e recursos. Afasta-se, portanto, de um
modelo top-down, segundo o qual a implementação exitosa é aquela em que os resultados
se dão conforme o planejado. Por meio da governança em redes, busca-se atingir não
apenas os interesses dos atores locais, mas a realização da ação coletiva. É por isso que o
arranjo institucional precisa ser robusto e efetivo no sentido de garantir uma infraestrutura
de interação nas políticas públicas.
Os aspectos que aumentam a capacidade de governança são, em linhas gerais: o
capital social, a institucionalização dos mecanismos de governança, a sustentabilidade
desses mecanismos, a estrutura e instrumentos de coordenação, a comunicação e a
informação (CALMON; COSTA, 2013).
Além da "governança territorial" e das "redes de políticas públicas", outro
conceito capaz de informar a governança no Sistema Único de Saúde é o conceito de
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"governança colaborativa". O conceito surge com os seguintes objetivos: i. superar
contradições presentes nas mais diversas etapas do ciclo (não linear) de políticas públicas;
ii. fazer frente às falhas e aos altos custos na implementação; iii. produzir soluções às
controvérsias geradas entre os diversos grupos de interesse; iv. reduzir as falhas na
prestação de contas e em outras etapas da gestão.
Por meio da governança colaborativa, busca-se o consenso e o envolvimento de
atores públicos e privados nos processos de tomada de decisão.
FIGURA 13 - VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A CAPACIDADE DA GOVERNANÇA
COLABORATIVA

Fonte: elaboração própria a partir de Junior; Shimizu (2016).

A governança colaborativa foi definida como um "arranjo de governo em que um
ou mais órgãos públicos se envolvem com instituições não estatais como partes
interessadas num processo de tomada de decisão coletiva formal, de consenso orientado,
deliberativo e que tem como objetivo fazer ou implementar políticas públicas ou gerência
pública de programas ou ativos" (JUNIOR; SHIMIZU, 2016, p. 1087).
Da conceituação de governança colaborativa, foi possível definir um conjunto de
critérios para que se possa identificar sua efetiva existência em processos de formulação
e implementação de políticas de saúde, descritas na figura a seguir:
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FIGURA 14 - CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA GOVERNANÇA COLABORATIVA

Fonte: elaboração própria a partir de Junior; Shimizu (2016).
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JUSTIFICATIVA
A discussão acerca da governança tem sido elemento central nas discussões entre
instituições governamentais e, em particular, tem sido utilizada pelo Tribunal de
contas da União tanto em suas auditorias operacionais, como em suas auditorias ex
post.
No entanto, ainda não foi possível compreender o papel desta discussão e seu
impacto na ação pública, em particular nos atos de gestão pública, bem como na
gestão das políticas públicas. Neste caso o impacto deste debate na gestão do
Sistema Único de Saúde no Brasil.
Governança tem sido bastante utilizada, muitas vezes, de maneira informal, sem
levar em conta sua capacidade de influenciar ou mesmo influir em decisões
estratégicas nos três níveis federativos.
Cabe a essa pesquisa realizar uma revisão sistemática da categoria governança no
setor público sob três lentes, a saber: em nível nacional e internacional; em sistemas
públicos de saúde; e por fim, sua utilização como categoria estruturante do pacto
interfederativo do Sistema Único de Saúde brasileiro.
Espera-se enunciar o caráter polissêmico da categoria e em que medida poderá ser a
categoria estruturante de um sistema que possa ser denominado como sistema de
governança e gestão do SUS.
RESULTADOS ESPERADOS
Constituição de uma base robusta conceitualmente para o sistema inicial de
governança e gestão do SUS materializada em um documento consolidando uma
base conceitual resultado da pesquisa tendo como referência os atributos e
caraterísticas adotado em outros sistemas de saúde, alinhado as necessidades do
SUS.
OBJETIVO GERAL

Compreender a categoria governança no setor público em seu sentido geral, e
governança de sistema de saúde, em particular, para identificar possibilidades
viáveis para o desenho de um modelo de governança no SUS, consensuado pelos
gestores municipais, estaduais e federal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Revisão sistemática da categoria governança no âmbito nacional e internacional;
2. Revisão sistemática da categoria governança em sistemas públicos de saúde
3. Análise e descrição das características do processo de governança do SUS;
4. Análise do processo de regionalização de saúde pactuado na tripartite em agosto
de 2017;
5. Acompanhamento das bases do processo de planejamento regional integrado em
um estado da federação a ser definido em acordo com a equipe gestora do projeto
no MS;
6. Realização de pelo menos dois seminários regionais para disseminação com os
atores das regiões de saúde os achados da pesquisa;
7. Realização do seminário nacional para disseminação dos achados da pesquisa
com os principais atores envolvidos na gestão do SUS
METODOLOGIA
Trata-se de uma proposta de trabalho em que a relação entre gestores do SUS e
equipe de pesquisa terá base nascente na reflexão aplicada, pois ao fim de todo
processo pretende-se constituir um sistema de governança e gestão do SUS.
Trata-se inicialmente de uma revisão bibliográfica e análise documental com o
intuito de aprofundar e analisar a utilização da categoria governança.
Com esta estratégia pretende-se sistematizar um conhecimento capaz de ser
sofisticado intelectualmente e aplicável em âmbito nacional. Espera-se ao final
construir um sistema, mesmo que incipiente, de um sistema governança e gestão do
SUS.
ACOMPANHAMENTO DA PROPOSIÇÃO
O acompanhamento da proposição será materializado por meio de encontros
sistemáticos entre a equipe que conduz a pesquisa e a equipe de gestores
responsáveis pelo acompanhamento definidas pelo Ministério da Saúde.
Deverão ocorrer: reuniões e seminários.
Face ao caráter aplicado da pesquisa, haverá interações entre vários atores que
compõem o Sistema de Saúde no sentido de depreender os aspectos e características
da categoria governança do SUS.

PLANO DE APLICAÇÃO
Elemento Despesa
AUXILIO
FINANCEIRO
A
PESQUISADORES
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
PASSAGENS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TOTAL

Valor Tot Aprov
768.528,00
153.705,00
88.067,00
72.700,00
9.000,00
470.000,00
1.562.000,00

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Trata-se de um estudo acadêmico que pretende lançar luzes para a constituição de
um sistema de governança e gestão do Sistema Único de Saúde. Pretende-se com
este estudo deslindar camadas reflexivas, bem como ações já executadas que
intentam implementar ações de governança e gestão.
METAS FÍSICAS
Meta Especificação
01

Previsão
Início
Revisão Sistemática da categoria governança 11/17
no setor público em nível nacional e
internacional.

Previsão
Fim
06/18

Atividade: Revisão sistematizada dos principais periódicos listados no portal CAPES
nos últimos cinco anos (2013/2017) que versam sobre a categoria governança em
nível nacional e internacional.
Produto: Relatório contendo análise da categoria governança, suas características e
atributos evidenciados na literatura e sua relação com os conceitos utilizados pelos
órgãos de controle brasileiros.
Prazo para conclusão: 210 (duzentos e dez) dias, a partir da liberação dos recursos
Planejamento: Reunião preliminar para apresentação das atividades, sendo que
serão 90 (noventa dias após a liberação da parcela pertinente);
Reunião de apresentação da minuta do relatório para análise e
validação 150 (cento e cinquenta) dias após a liberação da parcela
pertinente;
Apresentação do relatório final da meta contendo as principais
conclusões e achados.

Meta
02

Especificação

Previsão
Início
Revisão
sistemática
da
categoria 12/17
governança em sistemas públicos de saúde
em nível internacional

Previsão
Fim
06/18

Atividade: Revisão sistematizada dos principais periódicos listados no portal CAPES
nos últimos cinco anos (2013/2017) da categoria governança em sistemas públicos
de saúde em nível internacional, em língua inglesa.
Produto: Relatório contendo análise da categoria governança, suas características e
atributos utilizados em sistemas públicos de saúde de outros países.
Prazo para conclusão: 180 dias a partir da liberação dos recursos
Planejamento: Reunião preliminar para apresentação das atividades pesquisa, 90
(noventa dias) após a liberação da parcela pertinente;
Reunião de apresentação da minuta do relatório para análise e
avaliação 150 (cento e cinquenta) dias após a liberação da parcelas
pertinente.
Apresentação do relatório final da meta contendo as principais
conclusões e achados.

Meta
03

Especificação

Previsão
Início
Depreender a utilização da categoria 01/18
governança do SUS em estudos e pesquisas
publicados.

Previsão
Fim
06/18

Atividade: Revisão da utilização da categoria governança em cotejo com a literatura
internacional aplicada aos sistemas públicos de saúde, com ênfase para as
publicações relativas ao SUS. Enfatizando, diretrizes de pactuação no SUS.
Produto: Relatório contendo análise da categoria governança, suas características e
atributos instituídos pela estrutura legal do SUS.
Prazo para conclusão: 180 dias a partir da liberação da parcela pertinente.
Planejamento:
Reunião preliminar para apresentação das atividades contidas na meta 90 (noventa
dias) a partir da liberação da parcela pertinente;
Reunião mensal para análise e alinhamento das atividades atinentes ao estudo de
caso conforme estabelecido;

Reunião de apresentação da minuta do relatório para análise e validação 150 (cento
e cinquenta dias) após a liberação da parcela;
Apresentação do relatório final da meta contendo as principais conclusões e
achados.

Meta
04

Especificação

Previsão
Início
Análise do processo de regionalização de 07/18
saúde pactuado na tripartite em agosto de
2017.

Previsão
Fim
12/18

Atividade: Análise sistematizada do processo de regionalização pactuado em agosto
de 2017, depreendendo as definições implícitas e explicitas da categoria governança
e as suas bases conceituais e operacionais.
Produto: Relatório contendo análise do processo de regionalização pactuado em
agosto de 2017, depreendendo as bases conceituais e operacionais da categoria
governança.
Prazo para conclusão: 180 (cento e oitenta) dias a partir da liberação da parcela
pertinente.
Planejamento: Reunião preliminar para apresentação das atividades relativas à
meta, 90(noventa dias após o início) das atividades;
Reunião de apresentação da minuta do relatório para
avaliação150(cento e cinquenta dias) após a liberação da parcela.
Apresentação do relatório final contendo as principais conclusões e achados nesta
meta.

Meta
05

Especificação

Previsão
Início
Acompanhar a realização do planejamento 01/19
integrado em Estados a definir de acordo
com o escopo da pesquisa.

Previsão
Fim
08/19

Atividades: Análise sistematizada do processo do planejamento integrado nos
Estados; realizar capacitação de 70 (setenta) servidores para disseminar o processo
do planejamento integrado nos Estados.

Produtos: Relatório contendo análise do processo de planejamento integrado
enfatizando os atributos da categoria governança pública; capacitação, em duas
turmas, de disseminadores do processo de planejamento integrado.
Prazo para conclusão: 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da liberação da
parcela pertinente.
Planejamento: Reuniões preliminares para apresentação das atividades relativas ao
acompanhamento do planejamento integrado a cada 60 (sessenta
dias) a partir da liberação da parcela pertinente;
Elaboração da metodologia até 150 (cento e cinquenta) dias após a
liberação dos recursos.
Entrega do material didático digital até 180 (cento e oitenta) dias após
a liberação dos recursos.
Realização das capacitações na localidade a ser definida entre as
equipes do MS e UnB, levando em consideração os recursos
disponíveis. A ser realizado 200 (duzentos) dias após a liberação dos
recursos.
Reunião de apresentação da minuta do relatório de acompanhamento
do planejamento integrado e da capacitação para análise e validação
210 (duzentos e dez) dias após a liberação da parcela pertinente.
Apresentação do relatório contendo os principais achados nesta meta.

Meta
06

Especificação

Previsão
Início
Realizar seminários para compartilhamento 03/18
de informações e dados, por meio de
debates e discussões.

Previsão
Fim
09/19

Atividade: Realizar seminários regionais de compartilhamento das informações e
dados.
Produto: Relatório contendo as discussões e debates dos seminários regionais.
Prazo para conclusão: 653 dias a partir da liberação dos recursos
Planejamento:
Realização de três seminários regionais sobre gestão e governança do
Sistema Público de Saúde, tendo como público alvo os gestores
estaduais, municipais e federais; conselheiros, servidores do
Ministério da Saúde e demais atores que atuam diretamente ou
indiretamente com as questões relacionadas ao SUS. O foco será a

discussão dos achados relacionados à categoria governança nos
sistemas públicos de saúde (nacional e internacional, de acordo com o
levantamento realizado).
Os eventos serão realizados preferencialmente nos meses de
agosto/2018, abril/2019 e agosto/2019.
Apresentação do relatório final da meta.

Meta
07

Especificação

Previsão
Início
Realizar
seminário
nacional
para
08/19
compartilhar achados da pesquisa e
apresentar o delineamento inicial de um
sistema de governança e gestão para o SUS.

Previsão
Fim
11/19

Atividade: Realizar seminário nacional de compartilhamento dos achados e
sistematização dos resultados da pesquisa.
Produto: Relatório contendo as discussões e debates do seminário; documento
contendo o delineamento inicial de um modelo de governança, respeitando a
legislação, tendo como base e escopo as atividades realizadas ao longo da pesquisa.
Prazo para conclusão: 120 (cento e dez) dias a partir da liberação da parcela
pertinente.
Planejamento:
Realização do I seminário nacional de Gestão de Governança do
Sistema Público de Saúde, tendo como público alvo os atores
envolvidos com a saúde público, tendo como público alvo os
tomadores de decisões na área da saúde e outras correlatas, devendo
ser realizado em novembro de 2019, com oi intuito de apresentar os
achados da pesquisa e as bases do delineamento do modelo de
governança para o SUS.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FISICAS
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RECURSOS HUMANOS (descrição dos perfis e quantitativos de recursos
humanos necessários ao desenvolvimento do projeto)
O trabalho de pesquisa que deu origem ao projeto tem como foco trabalhar com uma
equipe de pesquisadores que desenvolverão suas atividades de forma concomitante,
face os vários momentos de atividades definidos no projeto.
Serão trabalhadas três grandes etapas na construção do projeto, a saber: A primeira
voltada a avaliação da literatura nacional e internacional relacionada a categoria
governança, e também suas características e atributos relacionados ao SUS; uma
segunda relacionada ao processo de regionalização e o planejamento integrado e
uma terceira de disseminação dos achados do projeto e discussão com os atores
envolvidos com a gestão e governança do SUS.
Nessas etapas as equipes serão compostas por profissionais que tenham o perfil
voltado a sistematização do conhecimento com sua formação e experiência voltada a
gestão pública, contabilidade, saúde coletiva, economia, comunicação social
(tecnologia da informação, informática e áreas afins, nos diversos níveis de
formação, graduação, mestrado e doutorado.
Os perfis buscados para os profissionais estão relacionados a formação citada
anteriormente, e sendo buscada encontrar as seguintes habilidades:
Perfil 1 - Profissional sênior com mestrado e/ou doutorado com experiência na
gestão e governança pública com capacidade de interpretação do arcabouço
conceitual e legal pertinente ao modelo institucional do SUS e capacidade de se
relacionar com as tecnologias de informação.
Perfil 2 - Profissional sênior com mestrado e/ou doutorado com experiência e
capacidade de interpretação do arcabouço conceitual e legal pertinente ao modelo
institucional do SUS e capacidade de depreender da literatura as informações
relevantes para a formação de uma conceitual sólida relacionada a categoria
governança no SUS, com capacidade de trabalhar os instrumentos de informática
relacionados a programação e banco de dados.
Perfil 3- Profissional júnior com graduação e/ou especialização capaz de fazer
pesquisa em base de dados, especialmente o periódicos CAPES e bases da saúde,
tendo o entendimento da forma de comunicação utilizada no objeto da pesquisa e
com capacidade de trabalhar os instrumentos de informática relacionados a
programação e banco de dados, para prestar apoio ao profissional sênior
Perfil 4 Estudante de graduação apto a digitar textos, fazer buscas na internet, ter
domínio da linguagem utilizada no projeto, e preferencialmente ter capacidade de
trabalhar os instrumentos de informática relacionados a programação e banco de
dados.

As quantidades de pesquisadores necessário irá variar de acordo com as etapas
desenvolvidas pelo projeto, e também como consequência dos achados da pesquisa
em cada etapa.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
Orçamento
ITEM FINANCIÁVEL
Pessoa Física

UNIDADE

VALOR TOTAL
(R$)

Equipe coordenadora e a Bolsa de pesquisa
equipe de pesquisadores dos
vários

perfis

que

serão

922.233,00

utilizadas em todos o projeto
TOTAL
Pessoa Física1

//////

922.233,00

ITEM FINANCIÁVEL
UNIDADE
Pessoa Jurídica
Serviços de terceiro pessoa Serviço Prestado
Jurídica

TOTAL
Pessoa Jurídica

////

ITEM FINANCIÁVEL
Material de Consumo

VALOR TOTAL
R$
470.000,00

470.000,00
UNIDADE

VALOR TOTAL
R$

Material de expediente

item

9.000,00

TOTAL
Material de Consumo

/////////

9.000,00

ITEM FINANCIÁVEL
Passagens
1

UNIDADE

VALOR TOTAL
R$

As pessoas físicas receberão por meio de bolsa de estudos pagas pela Fundação Universidade de Brasília,
pois não são tributáveis, desonerando o projeto.

Passagens aéreas
Diárias
TOTAL
Passagens e diárias
TOTAL

Passagem
Diária
/////////

88.067,00
72.700,00
160.767,00
1.562.000,00

PLANEJAMENTO DA LIBERAÇÃO FINANCEIRA E PRODUTOS RELACIONADOS
ANO de 2017
Meta
01

Período
Novembro
/2017

02

Novembro
/2017

03

Dezembro
/2017

////////
////

/////////
//

Produto(s)
Relatório contendo análise da categoria
governança,
suas características
e
atributos evidenciados na literatura e sua
relação com os conceitos utilizados pelos
órgãos de controle brasileiros
Relatório contendo análise da categoria
governança,
suas características
e
atributos utilizados em sistemas públicos
de saúde de outros países.
Relatório contendo análise da categoria
governança,
suas características
e
atributos instituídos pela estrutura legal
do SUS.
/////////

Valor(R$)
200.000,00
*

200.000,00
*
200.000,00

600.000,00

Valor financeiro recebido em 01/03/2018.

ANO de 2018
Meta
04

Período
Jul/2018

05

Jul/2018
Nov/2018

//////
//////

//////////
/

Produto
Relatório contendo análise do processo de
regionalização pactuado em agosto de
2017, depreendendo as bases conceituais
e operacionais da categoria governança.
Relatório contendo análise do processo de
planejamento integrado enfatizando os
atributos da categoria governança pública
e capacitação, em duas turmas, de
disseminadores
do
processo
de
planejamento integrado.
/////////

Valor(R$)
200.000,00

300.000,00
262.000,00=
562.000,00
762.000,00

Ano de 2019
Meta
06

Período
Jun/2019

07

Jun/2019

///////
/////

//////////
/

Produto
Valor(R$)
Relatório contendo as discussões e 100.000,00
debates dos seminários regionais.
Relatório contendo as discussões e 100.000,00
debates do seminário e o Documento
contendo o delineamento inicial de um
modelo de governança, respeitando a
legislação e sua aplicação nas interações
estudadas na pesquisa.
/////////

TOTAL GERAL DO PROJETO

200.000,00
1.562.000,00

