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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
O presente relatório apresenta a sistematização da META 6 - Avaliar impactos            

produzidos pela MP 881, pelo DL 9.203/2017 e pelo Acórdão do TCU 2.888 na              

diretriz legal de regionalização do SUS e no MS, desenvolvida 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 do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme as especificações             

técnicas e objetivos constantes no TED 52/2017 firmado entre o Ministério da Saúde e a               

Universidade de Brasília.  

Esclarecemos que, quando da celebração do referido TED, em 2017, foram           

pactuadas oito metas, conforme estão detalhadas no Plano de Trabalho. Destas, foram            

desenvolvidas e finalizadas quatro metas, quais sejam: Meta 1 - Realização da Revisão             

Sistemática da Categoria Governança em Nível Nacional e Internacional; Meta 2 -            

Realização da Revisão Sistemática da Categoria Governança em Sistemas Públicos de           

Saúde em Nível Internacional; Meta 3 - Utilização da categoria governança do SUS em              

estudos e pesquisas publicados; Meta 4 - Análise do processo de regionalização de             

saúde pactuado na tripartite em agosto de 2017. As demais Metas (5, 6 e 7) foram                

repactuadas, após reuniões e discussões realizadas entre a equipe de gestores e            

pesquisadores da Universidade de Brasília e a equipe técnica do Departamento de            

Articulação Interfederativa do Ministério da Saúde – DAI/MS, tendo em vista a            

adequação do projeto às novas demandas do Ministério, em específico às do Sistema             

Único de Saúde – SUS. 

Nesse sentido, o Plano de Trabalho repactuado ficou configurado da seguinte           

forma: 

Quadro 1 - Plano de Trabalho repactuado 

 
Meta Atividade Produto Data da 

entrega 
5. Identificar os conceitos 
básicos de governança 

5.1. Análise dos 
fundamentos e 

5.2. Relatório contendo 
análise dos fundamentos 

30/06/2020 



 

explicitados no 
Documento “Guia de 
Governança” (TCU) e as 
relações com os 
resultados obtidos nas 
Metas 1, 2, 3 e 4. 

conceituação contidos no 
Documento “Guia de 
Governança” (TCU), para 
desenho preliminar de sua 
operacionalização no MS 
e no SUS, tendo como 
base as análises contidas 
nas Metas 1, 2, 3 e 4. 

e conceituação contidos 
no Guia de governança e 
gestão em saúde, com 
delineamentos gerais de 
sua operacionalização 
no MS e no SUS. 

6. Avaliar impactos 
produzidos pela MP 881, 
pelo DL 9.203/2017 e pelo 
Acórdão do TCU 2.888 na 
diretriz legal de 
regionalização do SUS e no 
MS. 

6.1. À luz do Acórdão 
2888, do DL 9.203/2017 
e da MP da Liberdade 
Econômica, responder às 
seguintes indagações: 
6.1.1. descrever 
possibilidades de 
institucionalização dos 
instrumentos de 
pactuação 
intergovernamental; 
6.1.2. descrever 
possibilidades de 
aprimoramento da rede 
regionalizada no processo 
de pactuação 
intergovernamental; 
6.1.3. apontar caminhos 
para construção de 
instrumentos de gestão 
que minimizem a 
ausência de pactuações 
intergovernamentais ou 
inadequações; 
6.1.4. realização de grupo 
focal sobre 
regionalização e 
governança do SUS; 
6.1.5 realização de 
entrevistas com até 08 
informantes estratégicos. 

6.2. Relatório contendo: 
6.2.1. análise do 
Acórdão 2888, do DL 
9.203/2017 e da MP da 
Liberdade Econômica, 
ressaltando os 
instrumentos de 
pactuação 
intergovernamental e o 
aprimoramento da rede 
regionalizada. 
6.2.2. análise das 
entrevistas para 
depreender possíveis 
impactos da MP 881, 
pelo DL 9.203/2017 e 
pelo Acórdão do TCU 
2.888, de acordo com o 
ponto de vista dos 
entrevistados. 

31/08/2020 

7. À luz dos documentos 
oficiais da OCDE e os 
conceitos fundamentais por 
ela utilizados, analisar a 
operacionalização dos 
sistemas de Saúde de países 
do Leste Europeu (contidos 
nos documentos) e de países 
ibéricos (também contidos 
nos documentos). Serão 
utilizados como referencial 
básico, os seguintes 
documentos: 1. série Health 
Systems in Transition 
(países selecionados); 2. 
Health at a Glance: Europe 
2018; 3. OECD Corporate 
Governance Factbook 
(2019); 4. OECD Public 

7.2. Análise do referencial 
básico (citado), para 
depreender e explicitar o 
conceito de governança 
utilizado pela OCDE; 
7.3. A partir da análise do 
item 7.2, identificar 
mecanismos de 
operacionalização de 
modelos de governança 
nos sistemas de saúde nos 
países analisados pela 
OCDE. 

7.3. Relatório contendo 
o conceito depreendido e 
explicitado de 
governança e a 
identificação de 
mecanismos de 
operacionalização de 
modelos de governança 
nos sistemas de saúde 
nos países analisados 
pela OCDE; 
7.4. Seminário para 
apresentação e 
disseminação dos 
resultados da pesquisa. 

30/09/2020 



 

Governance Reviews: Peru; 
5. Costa Rica: Good 
Governance, from Process 
to Results; 6. Government at 
a Glance (2017); 7. OECD 
Regional Outlook 2019; 8. 
Lithuania: Fostering Open 
and Inclusive Policy Makin. 
  



 

APRESENTAÇÃO 

 
 

No decorrer da pesquisa, foram apresentados nos relatórios os resultados obtidos           

pela análise bibliométrica do conceito de governança em base nacional, do conceito de             

governança na base internacional e do conceito de governança em saúde, consolidando            

as Metas 1 e 2. 

O rico material obtido apontou que a terminologia governança está presente em            

documentos, instruções e estudos de forma muito expressiva, entretanto não há uma            

conceituação de governança que seja amplamente aceita, ou um conjunto de autores que             

perpasse a compreensão de governança nas diversas áreas do conhecimento. 

A interpretação dos dados obtidos pela análise bibliométrica juntamente com          

uma pesquisa referencial mais robusta e mais especificamente direcionada ao Sistema           

Único de Saúde, como forma de promover o seu aprimoramento, e com uma vasta              

análise normativa, culminou na confecção das Metas 3 e 4. 

Esta primeira parte, como relatada na Meta 5, conseguiu identificar elementos           

em comum a estes universos tão distintos e que versam sobre o mesmo objeto, que é a                 

governança. Voltada à perspectiva da Saúde brasileira, são diretrizes teóricas ao modelo            

de governança: 

1. Inserção de novos atores;  

2. Gestão participativa e inclusiva;  

3. Descentralização;  

4. Fortalecimento dos governos locais; e 

5. Melhoria das relações com o governo central.  

 

A última Meta apresentada contextualiza o processo de regionalização da saúde           

brasileira com os aspectos federativos únicos ao caso brasileiro, a partir do olhar da              

governança em diferentes abordagens, apoiando-se na análise dos fundamentos que          



 

podem ser encontrados no guia de governança e gestão em saúde aplicáveis a secretarias              

e conselhos de saúde, publicado pelo próprio Tribunal de Contas da União em 2018. 

O relatório revela como base para a boa governança do SUS, a partir do Guia               

supracitado, o fortalecimento das relações interfederativas, construídas a partir de          

cooperação, integração e articulação, fortalecendo participação, parcerias e redes. 

Cabe agora desenvolver a análise dos impactos dos principais marcos          

normativos recentes que versam sobre a governança e os novos desafios que são             

encontrados. 

A abordagem que será utilizada no decorrer deste relatório segue uma ordem            

cronológica, consolidando os conceitos e aplicações de governança na Administração          

Pública brasileira e, em especial, no Sistema Único de Saúde - SUS. 

Assim, inicia-se com a análise de impacto do Acórdão n. 2888/2015, do Tribunal             

de Contas da União - TCU, documento que se direciona à governança da pactuação do               

SUS. 

A segunda parte versa sobre o Decreto de Governança da Presidência da            

República, o Decreto nº 9.203, de 2017, alterado em 2019. É o documento de maior               

força normativa que trata especialmente de governança, alcançando toda a          

Administração Pública brasileira. 

Em seguida, segue-se com a análise de impacto da Medida Provisória nº 881,             

conhecida como MP da Liberdade Econômica, que foi convertida na Lei nº 13.874, de              

20 de setembro de 2019, a fim de analisar as possíveis correlações com as diretrizes de                

governança. 

De antemão, reconhece-se o protagonismo do Tribunal de Contas da União na            

construção do conceito que é utilizado nos atos normativos e nos Guias que foram              

recentemente elaborados. 

No campo internacional, destacam-se como organismos que possuem influência         

direta na construção dos conceitos, diretrizes e princípios de governança adotados pelos            

diferentes órgãos da Administração Pública brasileira, a Organização para Cooperação e           

Desenvolvimento Econômico - OCDE e o Banco Mundial - BM.  



 

1 O ACÓRDÃO 2888/2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E A            

GOVERNANÇA DO SUS 

 

A análise do Acórdão 2888, votado no Plenário do Tribunal de Contas da União,              

em 11 de novembro de 2015, que versa sobre a governança da pactuação do SUS, já foi                 

inicialmente abordada em relatórios anteriores, o que faz com que a retomada de alguns              

pontos seja inevitável. 

 
Trata-se de Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar          
aspectos de governança da pactuação intergovernamental no Sistema Único         
de Saúde (SUS) a partir dos componentes da institucionalização, da          
coordenação e coerência e da gestão de riscos e controle interno, previstos no             
Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU,          
aprovado pela Portaria-TCU 230, de 15/8/2014 (TCU, 2015). 

 

Como previamente dito, o relatório que embasa o Acórdão 2888/2015 do TCU            

se baseia no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU,             

e não no Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da             

Administração Pública. Diferente da forma como faz este, aquele entende que 

 

Aqui pondera-se duas questões sobre esta abordagem de análise. 

1.1 Política pública ou ação pública: fundamentos teórico-metodológico para 

interpretação dos instrumentos de governança em saúde 

Para definir o conceito de políticas públicas, o Referencial para Avaliação de            

Governança em Políticas Públicas do TCU baseia-se no “ciclo de políticas públicas”,            

uma abordagem tradicional nos estudos de políticas públicas, que teve como grande            

expoente o trabalho de Michael Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl. Essa abordagem             



 

define as políticas públicas a partir de um conjunto de etapas que, articuladas, compõem              

um ciclo: 

1. formulação da agenda política (agenda setting);  

2. formulação de políticas: instrumentos e design (policy formulation –         

instruments and design);  

3. tomada de decisão política (decision making);  

4. implementação de políticas (policy implementation); e 

5. avaliação dos resultados (policy evaluation) (HOWLETT; RAMESH; PERL,        

2013; SECCHI, 2015; BRASIL, 2014b). 

 

Ainda que este modelo analítico, baseado em ciclos, seja bastante comum na            

literatura de políticas públicas, apresenta limitações para compreender a dinâmica das           

interações entre Estado e sociedade, bem como os múltiplos contextos nos quais as             

políticas governamentais se desenvolvem.  

Por essa razão, neste relatório, ventila-se uma abordagem alternativa ao ciclo de            

políticas públicas, que considera o dinamismo e a pluriatorialidade nos processos           

decisórios. 

 

Esse conjunto de interações que tem, pouco a pouco, substituindo a expressão            
políticas públicas por ação pública, considerada mais adequada para definir o           
fenômeno contemporâneo. Políticas públicas têm abrangência mais restrita na         
medida em que implicam exclusivamente a intervenção do Estado, ações          
governamentais, atuação setorial das atividades, etc. Ação pública, por sua          
vez, se aplica não só à atuação da Administração Estatal, mas também a de              
outros atores públicos e privados originários da sociedade civil, que agem           
conjuntamente em busca de objetivos comuns, sobretudo a efetivação dos          
direitos sociais (SARMENTO, 2012, p. 13). 

 

Entende-se que a adoção do conceito de ação pública como alternativa ao            

conceito de política pública traduz melhor o atual formato das ações governamentais            

contemporâneas. Este conceito destaca o protagonismo do Estado da ação, mas           

incorpora a atuação dos diversos atores que estão presentes na formulação,           

implementação e avaliação das políticas. Da mesma forma, essa abordagem não           

delimita em etapas, ou passos sucessivos, os momentos de uma ação pública. 



 

 

Esse olhar permite que se entenda a ação pública através da sua instrumentação,             

que é “o conjunto dos problemas colocados pela escolha e o uso dos instrumentos              

(técnicas, meios de operar, dispositivos) que permite materializar e operacionalizar a           

ação governamental” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012b, p. 20). 

Trata-se, portanto, de uma abordagem teórico-metodológica que considera as         

práticas subjacentes às políticas, os processos de interação entre os atores e seus             

mecanismos de participação, incluindo os recursos disponíveis para a tomada de           

decisão.  

 
A noção de um instrumento de ação pública permite encarar a ação pública             
através das técnicas e das práticas que estruturam as políticas. Essa escolha            
metodológica substitui a observação e a análise sob o ângulo de fatores pouco             
visíveis em relação à visão clássica e substancial das políticas públicas. Os            
instrumentos de ação pública são portadores de valores, alimentam-se de uma           
interpretação social e de concepções precisas do modo de regulação esperado.           
O instrumento é também produtor de uma representação específica do desafio           
que ele enfrenta. Enfim, o instrumento induz uma problematização particular          
dos objetos de aplicação na medida em que hierarquiza as variáveis e pode             
prosseguir até induzir um sistema explicativo (LASCOUMES; LE GALÈS,         
2012a, p. 200-201). 

 

O método de análise desenvolvido por Lascoumes e Le Galès (2012a) traz cinco             

elementos articulados entre si: atores, instituições, processos, representações e         

resultados. Essa estruturação permite uma análise bem precisa da ação pública. 

Enquanto o ciclo de políticas públicas costuma ser representado graficamente          

por uma linha com setas que apontam em apenas uma direção, a abordagem da ação               

pública é representada por um diagrama, cujos pontos de partida e encerramento não             

podem ser definidos, de modo que todos os pontos ou etapas podem ser conectados. 

O desenho a seguir mostra, de forma comparativa, as representações,          

explicitando as diferenças entre as duas abordagens. Essas diferenças têm implicações           

não apenas teóricas, pois devem ser consideradas na análise de políticas públicas e na              



 

interpretação dos modelos ou diretrizes de avaliação. Por isso, compreender e           

problematizar essas controvérsias é fundamental para a compreensão dos instrumentos          

de governança em saúde. 

  



 

Figura 1 - Diferença entre o ciclo de políticas públicas (abordagem tradicional) e o 
pentágono (abordagem alternativa) 

 

 
 
Fonte: Adaptado de HOWLETT et al. (2013); SECCHI (2015); LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a. 



 

 

A política, assim, é vista como a interação de diversos atores (individuais e             

coletivos), interesses e instituições envolvidos no processo decisório, elaborada a partir           

de instrumentos, que são dispositivos técnicos e sociais, capazes de organizar relações            

sociais específicas entre o poder público e os destinatários da política, portando            

representações e significados (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a). 

 

1.2. Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU e o 

Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da Administração 

Pública: influências do Acórdão 2888/2015 

A segunda questão que pode ser abordada sobre as preferências da escolha de             

um Referencial e não o outro para analisar os aspectos de governança da pactuação              

intergovernamental do SUS é a concepção sobre o sistema de pactuação           

intergovernamental: trata-se de uma política pública ou de elemento constituinte da           

estrutura de gestão e governança do Sistema Único de Saúde? 

 

Como dito anteriormente, o documento que embasa o Acórdão 2888/2015 é o            

Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU. Este           

documento enfatiza que: 

 

Políticas públicas “são um conjunto articulado e estruturado de ações e           
incentivos que buscam alterar uma realidade em resposta a demandas e           
interesses dos atores envolvidos” (MARTINS, 2007). Dispõem usualmente        
sobre “o que fazer” (ações), “aonde chegar” (objetivos relacionados ao estado           
das coisas que se pretende alterar) e “como fazer” (princípios e           
microestratégias de ação (MARTINS, 2003). Política pública diz respeito,         
portanto, “à mobilização político-administrativa para articular e alocar        
recursos e esforços para tentar solucionar dado problema coletivo”         
(PROCOPIUCK, 2013 apud TCU, 2014b, p. 21). 

 



 

Este conceito de política pública, que é adotado tanto pelo Referencial para            

Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU como pelo Acórdão           

2888/2015, trata da solução de problemas coletivos, mas não especifica o tema da             

pactuação intergovernamental, que se estabelece como instrumento de gestão. Essa          

perspectiva é adotada justamente pelo outro instrumento de governança do TCU, qual            

seja o Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da            

Administração Pública.  

O “Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da           

Administração Pública”, que embasa o “Guia de governança e gestão em saúde”,            

entende gestão como “sistema de controles e processos necessários para alcançar os            

objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização. O gerenciamento está          

sujeito às diretrizes, às políticas e ao monitoramento estabelecidos pela governança           

corporativa” (BRASIL, 2018, p. 15). 

Dessa forma, percebe-se que a pactuação intergovernamental do SUS, entre          

outros arranjos de negociação e pactuação, se assemelha mais aos processos referentes à             

gestão do Sistema de Saúde e de suas políticas, e não a uma política pública em si.                 

Dentro do referencial citado de instrumentação da ação pública, entende-se a pactuação            

como um instrumento de gestão capaz de conferir mais legitimidade ao processo de             

tomada de decisão e seguir as diretrizes e princípios constitucionais que são basilares à              

construção do SUS. 

 

1.3 Articulações interfederativas: Comissões Intergestores e COAP 

Considerando que o cerne do relatório que embasa o acórdão 2888/2015 é a             

necessidade de aprimorar os instrumentos de articulação interfederativa das políticas de           

saúde, é fundamental discutir a natureza dos mecanismos instituídos pelo decreto que            

regulamenta a Lei Orgânica da Saúde. 

Nesse sentido, foi instituído, em 28 de junho de 2011, o Decreto 7.508, que trata               

sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a               

articulação interfederativa. Segundo o próprio Ministério da Saúde, o Decreto trata           

“particularmente o fortalecimento dos mecanismos e instrumentos de governança, entre          



 

eles as Comissões Intergestores em cada uma das esferas político-administrativas da           

Federação” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O Decreto 7.508/2011 destina os dispositivos do Capítulo V para tratar da            

articulação interfederativa, subdividindo em duas sessões distintas: as Comissões         

Intergestores e o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - COAP. 

Sobre as Comissões Intergestores, o texto do Decreto coloca: 

 
 
Art. 30. As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o          
funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de           
atenção à saúde, sendo: 
I – a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos               
administrativos e operacionais;  
II – a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde              
para efeitos administrativos e operacionais; e 
III – a Comissão Intergestores Regional – CIR, no âmbito regional, vinculada            
à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais,          
devendo observar as diretrizes da CIB. 
Art. 31. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão           
ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde –          
CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde –          
CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde –           
COSEMS. 
Art. 33. As Comissões Intergestores pactuarão: 
I – aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão         
compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos             
entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos          
respectivos conselhos de saúde; 
II – diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites           
geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à         
integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos; 
III – diretrizes de âmbito nacional e estadual, regional e interestadual, a            
respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no           
tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes             
federativos; 
IV – responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à           
Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento           
econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as       
solidárias; e 
V – referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde            
para o atendimento da integralidade da assistência. 
Parágrafo único. Serão de competência exclusiva da CIT a pactuação: 
I – das diretrizes gerais para a composição da RENASES; 
II – dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de             
saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão; e  
III – das diretrizes nacionais, do financiamento e das questões          
operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros          
países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações            
internacionais (BRASIL, 2011, grifo nosso). 
 

 



 

Os dispositivos do Decreto que versam sobre as Comissões Intergestores –           

tripartite, bipartites e regionais – são bem específicos ao tratar sobre as competências e              

responsabilidades das Comissões. A flexibilidade de cada Comissão tratar as          

necessidades das regiões de saúde que integram dão suporte à garantia da autonomia             

dos entes federativos brasileiros. 

Em relação aos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde, o Decreto            

dispõe: 

 
 
 
 
Seção II 
Do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
Art. 33. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a            
organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por           
meio de Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde. 
Art. 34. O objetivo do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde            
resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede            
de Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas          
pela CIT. 
Art. 35. O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde definirá as            
responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com        
relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os               
critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão          
disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais            
elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de          
saúde. 
§ 1º O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de            
acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de               
diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. 
§ 2º O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de             
acesso servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da         
prestação das ações e dos serviços definidos no Contrato Organizativo da           
Ação Pública de Saúde em todas as Regiões de Saúde, considerando-se as            
especificidades municipais, regionais e estaduais. 
Art. 36. O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterás as            
seguintes disposições essenciais: 
I – identificação das necessidades de saúde locais e regionais; 
II – oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção e proteção              
e recuperação da saúde em âmbito regional e inter-regional; 
III – responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população          
no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma          
individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de            
prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da Região de             
Saúde; 
IV – indicadores e metas de saúde; 
V – estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde; 
VI – critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento           
permanente; 
VII – adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação             
às atualizações realizadas na RENASES; 
VIII – investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades; 



 

IX – recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos           
partícipes para sua execução. 
Parágrafo único. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo           
ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de              
saúde. 
Art. 37. O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde observará as            
seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa: 
I – estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das            
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria; 
II – apuração permanente das necessidades e interesses do usuário; e 
III – publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as              
unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele           
participem de forma complementar. 
Art. 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante           
para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato          
Organizativo da Ação Pública de Saúde. 
Art. 39. As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo da            
Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT, cabendo à Secretaria           
de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. 
Art. 40. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de              
serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato          
Organizativo da Ação Pública de Saúde. 
§ 1º O Relatório de Gestão a que se refere o inciso IV do art. 4º da Lei nº                   
8.142, de 28 de dezembro de 1990, conterá seção específica relativa aos            
compromissos assumidos no âmbito do Contrato Organizativo da Ação         
Pública de Saúde. 
§ 2º O dispositivo neste artigo será implementado em conformidade com as            
demais formas de controle e fiscalização previstas em Lei. 
Art. 41. Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do Contrato            
Organizativo da Ação Pública de Saúde, em relação ao cumprimento das           
metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos          
disponibilizados. 
Parágrafo único. Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo          
da Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado            
pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde            
para monitoramento (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 
 

Observa-se, dessa forma, que o Decreto 7.503/2011 é um instrumento normativo           

que delimita as ações das Comissões e a forma de realização dos Contratos             

Organizativos. O estabelecimento da operacionalização do COAP é também         

convergente à manutenção da autonomia dos entes federativos. É responsável pelo           

conteúdo do Contrato, que deve conter a obrigação dos entes federativos, que se             

encontram vinculados ao instrumento de pactuação. Estabelece qual o papel que o            

Ministério da Saúde possui na construção de indicadores que serão utilizados na            

avaliação das políticas de saúde, definindo o órgão que é responsável pelo            

monitoramento dos indicadores. 



 

Por esse viés, entende-se que os instrumentos normativos que regulam as           

pactuações das articulações interfederativas no âmbito da governança da saúde já se            

encontram estabelecidos. É importante destacar que esse arcabouço normativo que          

complementa a legislação fundadora do SUS possui a mesma orientação, estando           

apropriada às diretrizes e aos princípios do SUS. O que deve ser debatido e              

operacionalizado é a sua adequação para o aprimoramento dos instrumentos de           

governança. 

 

1.4 Instrumentos de regionalização com base em evidências 

O objeto da auditoria que origina o Acórdão 2888/2015 é o adequado            

funcionamento da pactuação da articulação interfederativa do Sistema Único de Saúde           

que, conforme apontado, se trata de instrumentos que visam o aprimoramento e            

implementação das regiões de saúde brasileiras. 

Uma das críticas que o relatório de auditoria aponta é a baixa aderência ao              

COAP, já que apenas dois estados assinaram o Contrato. Entretanto, existem elementos            

que comprovam como o processo de regionalização da saúde caminhou por conta do             

estabelecimento do COAP. 

Na pesquisa de Ouverney et al. (2017), desenvolvida no âmbito do TED            

227/2012, firmado entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde, por meio do Departamento              

de Articulação Interfederativa/SGEP, foram coletados dados entre 2013 e 2014. A           

escolha da utilização da publicação de Ouverney et al. (2017) se torna relevante por dois               

principais motivos: o período de coleta de dados é anterior à publicação do Acórdão              

2888/2015, dando um panorama mais preciso do escopo analisado pela auditoria           

realizada; e não são notórios outros levantamentos que destrincham as etapas que            

culminam na assinatura do COAP. 

O levantamento gerou a conclusão de implementação de momentos         

institucionais da agenda de implementação do COAP, que foram categorizados em oito            

momentos distintos: 

a. Construção de um pacto estadual do COAP, com cinco variáveis: 

1. Formalização do Grupo Condutos do COAP; 



 

2. Funcionamento do Grupo Condutor do COAP; 

3. Reuniões Regionais do COAP; 

4. Oficialização do COAP junto à SGEP; e 

5. Pactuação do COAP na CIB. 

b. Reconfiguração das Regiões de Saúde, com uma variável: 

6. Reconfiguração das Regiões de Saúde. 

c. Instituição das CIR, com duas variáveis: 

7. Regimento Interno das CIR; e 

8. Estrutura das CIR. 

d. Planejamento Integrado, com cinco variáveis: 

9. Mapa da Saúde; 

10. Plano Estadual de Saúde: existência; 

11. Plano Estadual de Saúde: aprovação; 

12. Programação Pactuada e Integrada; 

13. Programação Anual de Saúde (2014): elaboração; 

14. Programação Anual de Saúde (2014): aprovação; e 

15. Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores. 

e. Responsabilidades Executivas, com quatro variáveis: 

16. Discussão do COAP no Conselho Estadual de Saúde; 

17. Cartão Nacional de Saúde; 

18. Política de Regulação de Acesso; e 

19. Redes Temáticas. 

f. Responsabilidades Orçamentário-Financeiras, com uma variável: 

20. Novos Investimentos: discussão na CIB. 

g. Responsabilidades de Monitoramento e avaliação, com uma variável: 

21. Estratégia de monitoramento e avaliação. 

h. Tramitação e Assinatura do COAP, com uma variável: 

22. Assinatura do COAP. 

 

A constituição desses momentos e das variáveis que o compõem estabelecem           

estágios distintos de implementação do COAP. Esses estágios contribuem com o           



 

processo de regionalização da saúde, e podem ser entendidos como instrumentos de            

regionalização. 

Ouverney et al. (2017) dispõem os momentos de implementação do COAP e das             

variáveis em dois quadros, de acordo com as regiões brasileiras e os estados que as               

compõem como disposto a seguir. 

 

  



 

Quadro 2 - Os momentos de implementação do COAP - Primeira parte 

 

 
Fonte: OUVERNEY et al., 2017, p. 1202. 

 

  



 

Quadro 3 - Os momentos de implementação do COAP - Segunda parte 

 

 
Fonte: OUVERNEY et al., 2017, p. 1203. 

 

Os quadros permitem desprender que apenas os estados do Ceará e de Mato             

Grosso do Sul atingiram o último momento de implementação do COAP, que é a sua               

assinatura. Porém, Todos os estados possuem alguma variável correspondente ao          

processo de regionalização da saúde derivado da implementação do COAP. 



 

A principal questão debatida na auditoria, que versa sobre a responsabilidade           

financeira e orçamentária dos entes federativos nas pactuações interfederativas, só não           

se encontram em etapa de discussão na perspectiva do COAP em oito estados. 

Conclui-se que, apesar de apenas dois estados terem assinado o COAP, a            
própria dinâmica de discussão e implementação parcial iniciada pelo Decreto          
7.50/11 impulsionou um movimento de renovação das agendas estaduais de          
regionalização que resultou, minimamente, a reconfiguração das regiões de         
saúde, na implementação de novos espaços de governança nas regiões de           
planejamento regional integrado (OUVERNEY et al., 2017, p. 1206). 

 

Assim, o que se depreende da tentativa de implementação do COAP foi o avanço              

que provocou no processo de regionalização da saúde como efeito secundário.           

Fomentou a organização das regiões da saúde, contribuindo para o aprimoramento dos            

instrumentos de governança regional. 

Ressalta-se que o COAP não é o único instrumento de articulação interfederativa            

possível. As Comissões Intergestores – Regionais, Bipartites e Tripartite –          

desempenham papel fundamental como instrumento, sendo realizadas de maneira         

constante e regular. Promove arenas de negociação e pactuação que atuam nas bases da              

articulação, coordenação e integração entre Conselhos, Secretarias de Saúde -          

municipais e estaduais -  e Ministério da Saúde. 

 

1.5 O Acórdão e seus impactos 

O Acórdão 2888/2015 trata da avaliação de aspectos da governança da           

pactuação intergovernamental no Sistema Único de Saúde, considerados os         

componentes da institucionalização, da coordenação e coerência e da gestão de riscos e             

controle interno, com fundamento no Referencial para Avaliação de Governança em           

Políticas Públicas do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Portaria-TCU 230, de             

15/8/2014.  

Estes aspectos se ancoram em Acórdãos anteriores, bem como procura fortalecer           

o acordo firmado entre Tribunal de Contas da União e Organização para Cooperação e              

Desenvolvimento Econômico para realização do estudo intitulado ‘Fortalecimento da         

Governança Pública: Boas Práticas das Entidades Fiscalizadoras Superiores’.  



 

Portanto, trata-se de um acordo para fortalecimento das entidades fiscalizadoras          

superiores, no caso brasileiro, e, neste caso em específico, do TCU. O referido Acórdão              

tem como objeto as práticas de pactuação intergovernamental, em particular o Contrato            

Organizativo da Ação Pública da Saúde, em vigor a partir do ano de 2014.  

O relatório apresenta como questões e respostas que orientaram a auditoria: 

84. Nesta auditoria, foram formuladas as seguintes questões de auditoria: 

a) Os instrumentos de pactuação intergovernamental no SUS estão         
adequadamente institucionalizados? 

b) a pactuação intergovernamental ocorre de modo coerente e coordenado? 

c) Os principais risco de a pactuação não ocorrer ou ocorrer de modo             
inadequado foram considerados, e foram previstos mecanismos para mitigar         
esses riscos? 

 

85.. Após a condução dos trabalhos, identificaram-se os seguintes achados de           
auditoria: 

a) Deficiências na definição das responsabilidades dos entes federados em          
relação às políticas de saúde e das sanções contratuais aplicáveis à União e             
aos estados nos termos de COAP; 

b) Fragmentação das políticas de saúde; 

c) Descontinuidades no apoio técnico e financeiro federal à regionalização e à            
implementação do COAP; e 

d) Ausência de processo de gestão de riscos. (TCU, 2015). 

 

A redação do relatório que precede o voto e o acórdão 2888/2015 do TCU              

elabora incialmente os aspectos federativos, tema da meta anterior desta pesquisa. Nesse            

sentido, o relatório produzido pela SecexSaúde pontua: 

 

50. Numa federação, a boa governança da política de saúde depende           
necessariamente da adequada definição de responsabilidades executivas e        
financeiras dos entes federados, da existência de níveis de coordenação          
consistente e de um processo de monitoramento, de gestão de riscos e            
controles internos que assegurem que os objetivos sejam alcançados. 

60. Pactuar responsabilidades é um processo inerente ao funcionamento do          
sistema público de saúde, com os objetivos de organizar, delimitar, medir e            
monitorar as ações realizadas pelo poder público nas três esferas federativas.           
Portanto, fragilidades na definição das responsabilidades de cada ente, na          
coordenação quanto à atuação de cada um e na gestão dos riscos envolvidos             
podem comprometer o alcance dos objetivos. Neste ponto, compreende-se o          
quão importante se mostra a governança nesse processo. (TCU, 2015). 

 



 

O relatório acerta ao relatar a dificuldade de se estabelecer aspectos precisos das             

regiões de saúde sobre responsabilidades e competências, uma vez que não são sujeitos             

de personalidade nem capacidade jurídica, dependendo da celebração entre os entes           

federados que compõem a região de saúde para efetivar seus feitos. 

 
121. Em suma, mesmo sendo juridicamente autônomos, os municípios têm          
diferentes realidades econômicas, estruturais e políticas, que influenciam sua         
organização interna, sua capacidade de oferecer serviços de saúde e seu           
relacionamento com o mercado de saúde. Assim, o atendimento das          
necessidades da população depende necessariamente da cooperação       
interfederativa e de uma atuação consistente da União e dos estados, a fim de              
reduzir dos vazios assistenciais, evitar que os locais com maior capacidade           
instalada sejam sufocados por demanda externa e assegurar que os ônus           
financeiros sejam equitativamente distribuídos, garantindo-se a prestação de        
serviços e as compensações financeiras (TCU, 2015). 

 

O que se depreende do relatório e do acórdão de que é originado é a dificuldade                

de se estabelecer critérios que atendam às definições precisas de responsabilidades e            

competências dos entes federativos, em especial a atuação estadual, principalmente          

quando se trata do repasse de recursos para a saúde. Neste ponto, é contraditório o               

documento que elenca a extensiva legislação sobre o tema, posta como ineficiente, e             

que cobra mais mecanismos legislativos que regulamentem a questão dos repasses. 

Percebe-se, também, que o documento se preocupa com as diferentes realidades           

causadas pelas desigualdades regionais, entendendo que são necessidades distintas que          

se encargam nas diferentes unidades federativas. Entretanto, é demandado uma          

legislação que contemple, de forma uniforme, as questões dos recursos financeiros do            

SUS no processo de regionalização da saúde, como forma de promover uma boa             

governança. 

A governança pública aqui estaria de acordo com os ditames protagonizados           

pelo TCU, de atribuir o “o que fazer”, na distribuição das competências e             

responsabilidades dos entes federativos. Porém, a definição desses critérios é colocada,           

tanto no relatório como no acórdão, como de responsabilidade exclusiva do Ministério            

da Saúde, não se aproveitando justamente dos arranjos interfederativos que são alvos da             

análise da auditoria prestada. 



 

Dessa forma, ao colocar a pactuação interfederativa como política pública e           

deixando a cargo do Ministério da Saúde a criação de um plano de ação que atenda a                 

toda a estrutura do Sistema Único de Saúde e a atuação dos demais entes federativos, se                

enfraquece a diretriz de pactuação coletiva e colegiada prevista na legislação fundadora            

do SUS (BRASIL, 1990). 

Segundo já apontado nas metas anteriores:  

 

 

 

As críticas às condições genéricas que são colocadas pelos instrumentos          

normativos, tanto de pactuação intergovernamental quanto nas competências que são          

atribuídas na regulação do COAP como elementos que estariam contra a melhoria da             

governança do SUS, vão de encontro aos princípios da sua fundação. 

Cabe, assim, pensar em formas de se estabelecer mecanismos de governança que            

consigam conciliar as duas questões na construção de um modelo que seja próprio,             

incorporando os princípios do SUS e aspectos de boa governança estabelecidos. 

O Acórdão 2888/2015 virou uma referência acerca da gestão em saúde, sendo            

contemplado nos documentos posteriores produzidos principalmente pelo Tribunal de         

Contas da União, como a publicação O TCU e o desenvolvimento nacional:            

contribuições para a Presidência da República, de 2016, e o Guia de governança e              

gestão da saúde, de 2018. 

Ao pesquisar a contribuição acadêmica sobre os impactos do Acórdão em           

relação à governança, governança pública, governança em saúde e, em especial,           



 

governança do SUS, não foram encontrados materiais que corroborassem com a análise,            

o que torna o caráter deste relatório único. 

  

 

  



 

2 O DECRETO N. 9.203, de 2017 

 

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, teve parte da sua redação               

alterada pelo Decreto nº 9.901, de 2019. O Decreto versa sobre a política de governança               

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, promovendo, assim,          

impacto direto sobre a governança e a gestão do Sistema Único de Saúde. 

O Decreto coloca o conceito de governança pública como “conjunto de           

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar            

e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de               

serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017). 

O conceito utilizado no Decreto 9.203/2017 é o mesmo que é utilizado no             

Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração           

pública (BRASIL, 2014) e no Guia de governança e gestão em saúde: aplicável a              

secretarias e conselhos de saúde (BRASIL, 2018c), amplamente analisados na meta           

anterior (meta 5), que possui a seguinte redação em destaque:  

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

 

A definição de governança pública que é apresentada no Decreto é orientadora            

para os documentos e guias que foram expedidos após a sua publicação pelo governo              

federal e pela Presidência da República. Citam como aplicações amplas impactadas por            

essa essência norteadora o Avaliação de Governança da Política Pública – Guia            

Prático de Avaliação Ex Post (BRASIL, 2018a) e o Guia da Política Pública de              

Governança Pública, que acrescenta: “na condução da política de governança          

considera-se que governança pública compreende tudo o que uma instituição pública faz            

para assegurar que sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da             

sociedade” (BRASIL, 2018b, p. 16). 



 

O último Guia citado se mostra como um bom indicador de impactos do Decreto              

9.203/2017 para a Administração Pública e para o SUS, já que é especialmente             

direcionado aos integrantes do Comitê Interministerial de Governança - CIG. 

É importante ressaltar que o artigo 8º do Decreto, que trata sobre a CIG, foi um                

dos que foram revogados com a instituição do Decreto 9.901/2019, para adequação à             

nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, de             

acordo com a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. Também acrescentou fatores de                

ordem operacional das reuniões do Comitê, como periodicidade, quórum e instauração           

do voto de Minerva para o Coordenador do CIG.  

 
A ideia de concretizar uma política de governança surgiu da percepção de            
que era necessária uma condução integrada e coerente das diversas iniciativas           
setoriais isoladas de aprimoramento da governança. Para dar sustentação e          
unidade à política, foram utilizadas recomendações da literatura especializada         
e de organismos internacionais, notadamente da Organização para        
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que sintetizam aa        
melhores práticas de governança. Tudo isso levando em consideração as          
principais fragilidades dos modelos de governança adotados no âmbito da          
administração pública federal (BRASIL, 2018b, p. 16). 

Dessa maneira, a identificação das necessidades prioritárias da sociedade, o          
estabelecimento de objetivos institucionais e a elaboração de estratégias para          
atingir essas metas adentram no campo epistemológico da governança         
pública (BRASIL, 2018b, p. 18). 

 

O guia se apresenta como alinhado aos preceitos do Banco Mundial e da OCDE. 

O guia político de governança coloca três motivos que guiam a necessidade de             

uma política que oriente para a boa governança: 

a. Fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas. Esta medida é           

alcançada através da legitimidade, principalmente através da percepção das         

ações como legítimas por parte da sociedade, que se submeteria às normas            

voluntariamente, evitando a criação de regras mais burocráticas e mais          

dispendiosas; 

b. Fomentar a coerência e promover a coordenação das iniciativas de          

aprimoramento institucional. Isso serve para tornar coeso os diferentes         

modelos de governança que são encontrados dentro do mesmo arranjo          

institucional público. Isso se deve a dois fatores: a diferença que existe entre os              



 

organismos públicos e a inexistência de um modelo de governança que seja            

universal a todas as realidades, e que consiga se manter intacto a longo prazo.              

“Órgãos e entidades têm características, objetivos e níveis de maturidade          

institucional distintos. Dessa forma, não caberia uma solução única, a partir de            

um modelo genérico e universal” (BRASIL, 2018b, p. 23). A existência desses            

diversos modelos inseridos dentro do complexo da Administração Pública         

federal reforça a necessidade de coordenação e coerência entre os processos,           

exigindo uma abordagem integrada de governo; e 

c. Estabelecer patamares mínimos de governança. O guia atribui à importância          

deste motivo o fato que cidadãos não conseguem perceber as diferenças que            

existem entre as instituições e seus diferentes níveis de maturidade, fazendo com            

que se estabeleçam patamares mínimos de governança. “Esses patamares         

mínimos envolvem a fixação de formas de acompanhamento de resultados, a           

busca de soluções para melhoria do desempenho das organizações e a utilização            

de instrumentos de promoção do processo decisório baseado em evidências”          

(BRASIL, 2018b, p. 25). O guia destaca a inovação regulatória da criação destes             

patamares mínimos a partir do processo decisório baseado em evidências.  

 

O Decreto estipula seis princípios de governança pública: capacidade de          

resposta, de estar de acordo com as necessidades que os cidadãos imprimem;            

integridade, “um instrumento para que ‘a economia seja mais produtiva, o setor            

público mais eficiente e a sociedade mais inclusiva’” (BRASIL, 2018b, p. 42);            

confiabilidade (reliability), reduzindo as desconfianças do cidadão nos sistemas         

públicos através das instituições, colocando a avaliação das políticas públicas como           

uma boa maneira de se atingir a confiabilidade; melhoria regulatória (better           

regulation) “representa o desenvolvimento e a avaliação de políticas e atos normativos            

em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos             

e partes diretamente interessadas” (BRASIL, 2018b, p. 47), destacando a integração           

regional; prestação de contas e responsabilidade, relacionando às tomadas de decisão           

com os resultados obtidos na esfera administrativa; e transparência. O guia de política             

de governança pública entende que tanto os princípios como as diretrizes constantes no             



 

Decreto servem como um elo entre a governança pública e os princípios constitucionais             

brasileiros (BRASIL, 2017; 2018b). 

O Decreto, que se guia nos princípios encontrados nos documentos da OCDE, se             

diferencia dos ditames do Referencial Básico de Governança do TCU neste aspecto.            

Este considera o disposto pelo Banco Mundial, elencando como princípios básicos da            

governança: a legitimidade, não só para ver a legalidade, mas se condiz com o interesse               

público; a equidade, assegurando a todos o mesmo acesso aos direitos; a            

responsabilidade, exigindo que o agente público mantenha as instituições; a eficiência,           

prezando pela qualidade e ao menor custo que seja possível; a probidade, “refere-se à              

obrigação de que têm os servidores de demonstrar serem dignos de confiança”; a             

transparência, assegurando a confiabilidade no processo; e a accountability, que trata           

da responsividade, ou responsabilidade, do agente público (BRASIL, 2014, p. 34). 

As diretrizes que são colocadas no Decreto correspondem com os princípios           

supramencionados. Dessa forma, as duas primeiras diretrizes relacionam intimamente         

com o princípio de capacidade de resposta. 

O princípio da integralidade pode ser relacionado à diretriz do inciso VI. Já a              

confiabilidade se relaciona com a diretriz do inciso III e IV. 

“Nesse cenário, a governança multinível ganha especial destaque e demonstra,          

mais uma vez, que o foco da política é centrar ações no cidadão – vencendo as barreiras                 

institucionais e promovendo o constante diálogo entre os níveis e as esferas do setor              

público” (BRASIL, 2014, p.47). 

O princípio da melhoria regulatória se relaciona com os incisos VII, VIII e IX. É               

importante ressaltar que os documentos oficiais e os estudos em que se baseiam para a               

adoção de um processo de tomada de decisões e de atualização normativa baseada em              

evidências, de acordo com os princípios constitutivos do SUS, deve contar com um             

sistema participativo, caracterizando a escuta ativa das necessidades do cidadão. 

 
Art. 4º São diretrizes da governança pública: 

I – direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando             
soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e            
com as mudanças de prioridades; 



 

II – promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão          
pública e a integralização dos serviços públicos, especialmente aqueles         
prestados por meio eletrônico; 

III – monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os             
resultados das políticas e ações prioritárias para assegurar que as diretrizes           
estratégicas sejam observadas; 

IV – articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração           
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar,             
preservar e entregar valor público; 

V – fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração           
para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as           
funções e atribuições de seus órgãos e de suas entidades; 

VI – implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que           
privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos        
sancionadores; 

VII – avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de           
políticas de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus            
custos e benefícios; 

VIII – manter processo decisório orientado pelas evidências, pela         
conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo         
apoio à participação da sociedade; 

IX – editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas           
regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento         
jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente; 

X – definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades           
das estruturas e dos arranjos institucionais; e 

XI – promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades           
e dos resultados de organização, de maneira a fortalecer o acesso público à             
informação (BRASIL, 2017). 

 
Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública: 

I – liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou            
comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para        
assegurar a existência de condições mínimas para o exercício da boa           
governança, quais sejam: 

a) Integralidade; 
b) Competência; 
c) Responsabilidade; e 
d) Motivação; 

II – estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e            
ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e           
partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da           
organização alcancem o resultado pretendido; e 

III – controle, que compreende processos estruturados para mitigar possíveis          
riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a            
execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da          
organização, com preservação da legitimidade e da economicidade no         
dispêndio de recursos públicos (BRASIL, 2017). 



 

 

A leitura do Decreto necessita ser realizada conjuntamente com o guia, uma vez             

que a generalidade do Decreto, válido para toda a Administração Pública Federal direta,             

autárquica e fundações, pode acarretar desvantagens àqueles serviços que possuem          

contornos específicos, como é o caso do SUS. 

 

 

  



 

3 A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA NA         

GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que se tornou Lei brasileira            

em 2019, ainda é recente. O esforço empregado neste relatório em relação a este ponto               

compreende a dificuldade de se estabelecer uma conexão entre a legislação e a gestão              

do Sistema Único de Saúde. Por ainda não existir uma aplicabilidade concreta das             

possibilidades de utilização da declaração de direitos da liberdade econômica no SUS, é             

possível encontrar mais de uma interpretação para a correlação decorrente entre a Lei e              

a gestão e a governança do SUS. Neste trabalho, foram trazidas duas distintas formas de               

análise desta correlação. 

 

3.1. Em busca de vínculos analíticos entre a Lei 13.870, de 20 de setembro de 2019, 

sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e a gestão e a governança 

do Sistema Único de Saúde 

A referida Lei assinada pelo ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo            

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Presidente da República, Jair Bolsonaro,            

motiva o presente estudo na busca de investigar vínculos analíticos entre a liberdade             

econômica e a gestão e governança do Sistema Único de Saúde-SUS. 

Portanto, o esforço analítico aqui descrito desloca a visão do SUS como um             

sistema nacional que operacionaliza serviços de saúde para uma perspectiva econômica           

desta ação. 

Diante desse fato, chamamos a atenção para a relação complementar, descrita na            

Constituição Federal de 1988, acerca das competências e responsabilidades dos entes           

federativos, seja União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. No entanto, não é            

possível visualizar essa forma de complementariedade nos sistemas existentes. Ou seja,           

não há hoje um sistema que dê as condições necessárias, tempestivas para visualizar, de              

forma objetiva, a atividade de saúde sob o ponto de vista econômico, que seja suficiente               



 

para subsidiar a tomada de decisão. 

Embora de financiamento público, o SUS é uma atividade econômica, cuja           

relevância e importância é mais do que nunca evidenciada diante do contexto atual da              

Pandemia de COVID-19. 

Ou seja, como tomar boas decisões tempestivas sem ferir o pacto federativo            

institucionalizado, respeitando a Constituição Federal? Como materializar esse        

preceito? 

Na sua pesquisa de doutorado, que versou sobre Accountability aplicado ao setor            

público, José Marilson M. Dantas (2013) explicita que a atividade econômica do setor             

público opera sob um ambiente econômico diferente do setor privado. O modelo legal             

estabelece uma forma única de atuação quanto ao desempenho das suas atividades.  

 

Figura 2 - Representação dos modelos que representam a atividade econômica do 
setor público 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O modelo legal impõe à atividade econômica do setor público a se submeter à              

lei, onde destacamos o artigo 37, da Constituição Federal, que determina a subordinação             

à administração pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos              



 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos princípios de legalidade,           

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O princípio da Legalidade tem, no artigo 5º da Constituição Federal, sua            

expressão, onde diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa               

senão em virtude de lei.” (BRASIL, 1988). 

A colocação deve ser entendida dentro do contexto da Constituição e dos vários             

modos de aplicação, não podendo ser entendida de forma isolada, nem deve ser             

interpretada de forma literal. Aplicando ao princípio da legalidade sob a ótica da             

atividade econômica do Estado, esse princípio estabelece uma forma de comportamento           

dos agentes econômicos públicos que garante a igualdade de tratamento a todos e a              

previsibilidade das ações nas atividades econômicas dos entes e gestores públicos. 

O princípio da legalidade estabelece uma condição imprescindível para qualquer          

ação praticada pelos gestores públicos, no entanto não deve ser tomada como condição             

suficiente para que a gestão pública fundamente a tomada de decisão dos gestores             

públicos.  

Dentro do modelo conceitual exposto na figura 2, o princípio da legalidade é um              

atributo que toda decisão deve respeitar, e condição para que possa se servir do              

princípio da eficiência. Essa condição não impõe subordinação do princípio da           

eficiência ao princípio da legalidade, mas o entendimento da característica essencial e            

basilar de cada princípio e como deve ser percebido e entendido pelo gestor público no               

processo de tomada de decisão. 

Atendido o princípio da legalidade, a decisão do gestor público caminha no            

território do princípio da eficiência. Como o princípio da legalidade não permite outra             

ação senão seu atendimento, qualquer ação do gestor está sujeita a se enquadrar neste              

princípio, condição essencial do processo de accountability. O atendimento ao princípio           

da legalidade é sempre dicotômico, ou atende ou não atende, não permitindo que             

qualquer decisão possa ser tomada sem o atendimento desse princípio. 

O princípio da legalidade tem como caraterística permitir ao gestor público, no            

processo de tomada de decisão, fazer escolhas. Isso significa ter a opção de escolher              



 

mais de uma forma de ação, em contraponto com o princípio da legalidade, que não               

permite uma ação que não esteja estritamente de acordo com a legalidade. 

O princípio da eficiência guarda relação com o resultado da decisão do gestor             

públicos na atividade econômica do Estado, guardando relação com a avaliação dos            

resultados alcançados pelas decisões tomadas pelos gestores. 

A aplicação do princípio da eficiência permite ao gestor, no processo de tomada             

de decisão, pelo menos escolher entre duas alternativas possíveis e legais. Essa escolha             

determina o nível de eficiência que alcança na entrega do serviço público.  

Sob o ponto de vista do nosso arcabouço teórico-metodológico de pesquisa e o             

cotejo com os dados empíricos levantados nos produtos anteriores, afirmamos que é            

necessário que se estabeleça uma linguagem comunicacional em que todos os entes            

possam se comunicar celeremente e tomar decisões, cada um em seu nível, de modo              

cooperativo, complementar, integrado e sustentados em evidências. Independente do         

modelo de financiamento da saúde, o centro de qualquer atividade econômica deve ser o              

bem-estar do cidadão brasileiro, independentemente de sua origem ou renda. 

A tomada de decisão na atividade econômica pública da saúde tem o cidadão             

como usuário desse serviço público, sendo o serviço prestado ao usuário resultado da             

interação e das decisões de três entes institucionais, União, Estados e Distrito Federal e              

Municípios. 

O processo de comunicação e as informações para subsidiar o processo de            

tomada de decisão será explorado na nossa dissertação, como base para o entendimento             

do alcance da Lei de Liberdade Economia ao Sistema Único de Saúde. 

O modelo conceitual explica a importância e a forma como a informação deve             

ser oferecida ao gestor público para subsidiar o processo de tomada de decisão.             

Entendendo que a tomada de decisão, como condição mínima, deve atender aos            

princípios da legalidade e da eficiência. 

No processo de tomada de decisão, os gestores públicos utilizam informações           

financeiras e não financeiras relacionadas à atividade econômica pública, e no processo            

de decisão do SUS, os gestores não se comportam de forma diferente. 



 

O processo de tomada de decisão relacionada à atividade econômica do setor            

público exige que as informações oferecidas ao gestor público tenham determinadas           

qualidades para que sejam úteis no processo de tomada de decisão, contribuindo para             

uma decisão adequada. Na ação cotidiana do processo de tomada de decisão, muitas             

vezes não são reunidas, na informação, todas as suas características qualitativas, sendo            

buscado um necessário equilíbrio entre elas. 

Para satisfazer tal condição, é necessário oferecer ao gestor público informação           

que atende às características qualitativas da atividade econômica para tomada de           

decisão, sendo elas: a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, a           

tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade. 

Nesse aspecto: 

1. A informação é relevante quando for capaz de influenciar de forma 

significativa a decisão;  

2. A informação guarda representação fidedigna no processo operacional do 

setor público de forma justa e verdadeira;  

3. A informação é compreensível quando permite a compreensão do seu 

significado pelo usuário;  

4. A informação é tempestiva quando está disponível no momento da tomada 

de decisão;  

5. A informação é comparável quando permite identificar diferenças e 

semelhanças sobre dois fenômenos, sendo sempre uma qualidade da relação 

entre itens da informação;  

6. A informação é verificável quando permite que dois observadores 

independentes, com capacidades adequadas de interpretação, cheguem a um 

consenso, sem obrigatoriamente ser completo.  

  

Esse modelo possibilita gerar informação para subsidiar o processo de decisão            

que atenda às características qualitativas da informação, o que permite ao gestor decidir             

com segurança, dentro do escopo do princípio constitucional da eficiência, trazendo           

para esse espaço de decisão outros atores, tais como: Representações Sociais, Sociedade            

Civil Organizada, Órgãos de Controle e o Cidadão. 



 

O modelo operacional da pesquisa permite que a informação seja produzida e            

colocada à disposição do tomador de decisão. Assim, é reconhecido e materializado o             

modelo Legal e Conceitual, que é um instrumento que pode ser utilizado pelo tomador              

de decisão. 

O modelo operacional retrata, de forma justa e verdadeira, o processo produtivo            

do setor público, que entrega os serviços públicos de acordo com a sua obrigação              

constitucional, onde representa, de forma suficiente, a atividade econômica do setor           

público, oferecendo as caraterísticas necessárias e imprescindíveis para o tomador de           

decisão do setor público. 

Se o modelo conceitual falha nessa representação, os gestores públicos são           

induzidos a tomar decisões inadequadas e ineficientes, como destaca Jonhson e Kaplan            

(1996, p.4):  

 
Quando um sistema de contabilidade gerencial ineficaz prevalece, é         
preferível que os gerentes descubram a irrelevância do sistema e tentem           
contorná-lo, desenvolvendo sistemas de informações personalizados. Mas os        
gerentes acabam, sem querer, se complicando, se não reconhecem um sistema           
inadequado, confiando equivocadamente nele para informações de controle        
gerencial e decisões sobre produtos.  

  

O modelo operacional tem com referência a camada de Interoperabilidade          

Semântica, que permite gerar informações que atendem às características qualitativas da           

informação descritas anteriormente, levando o gestor público a tomar as melhores           

decisões. 

A atividade econômica pública vem, ao longo do tempo, desenvolvendo sistema           

de informação voltado ao controle, em todas as atividades públicas, e o sistema de              

saúde pública não foge à regra. Esses sistemas de informação têm como foco primordial              

o controle pela materialização do princípio da legalidade. Como exemplo de sistema de             

informação com esse foco, temos a contabilidade financeira pública, instituída pela Lei            

4.320/64. 

A interoperabilidade deve ser vista como uma ação contínua que possa garantir            

que os sistemas, procedimentos e a cultura de uma organização sejam gerenciados de             

forma a maximizar a informação no processo de tomada de decisão. 



 

A interoperabilidade deve garantir a troca, utilização e reutilização da          

informação por toda a organização, melhorando a comunicação e contribuindo para a            

eficiência da tomada de decisão. 

Para um sistema de informação do setor público ser considerado interoperável, é            

muito importante que ele respeite as características qualitativas da informação,          

destacando que o processo deve estar baseado em um modelo conceitual robusto. 

A interoperabilidade como processo é bastante abrangente. Dentro do escopo da           

nossa pesquisa, definimos uma camada de interoperabilidade semântica que traz a           

interoperabilidade dos vários sistemas de informação utilizados pelo setor público na           

sua ação. 

Essa camada de interoperabilidade semântica permite trabalhar com todos os          

sistemas formalmente constituído pelo setor público, como: sistema orçamentário,         

sistema contábil, sistema financeiros, sistema de pessoal. Essa camada também permite           

trazer as informações geradas pelos sistemas gerenciais internos da organização,          

formalizados ou não pela organização. 

Dessa forma, a camada de interoperabilidade semântica permite gerar         

informações robustas para o processo de tomada de decisão, gerando informações de            

qualidade com relação às características qualitativas das informações, para uma melhor           

tomada de decisão pelo gestor. 

A interoperabilidade semântica permite que quaisquer dois ou mais sistemas de           

informação do setor público possam ter tratadas conceitualmente suas informações e           

possam gerir informações que permitam as mesmas inferências por dois observadores           

distintos com capacidades adequadas de interpretação. 

Uma organização para ser considerada interoperável deve maximizar o valor e o            

potencial de utilização e reutilização das informações para tomada de decisão, sendo            

capaz de trocar suas próprias informações com outras organizações interoperáveis,          

gerando novas informações resultante do compartilhamento das informações antes não          

relacionadas pela inexistência da interoperabilidade. 

Dentro da organização do sistema de saúde pública (SUS), existe a participação            

de três entes ou organizações que necessitam operar de forma interoperável para que seu              



 

objetivo maior seja atingido. O sistema de saúde possa oferecer de forma valor público              

ao cidadão, especialmente nesse período de pandemia do COVD-19. 

O Decreto de Liberdade Econômica assinado pelo Ministério da Saúde tem, no            

seu âmago, a busca do processo de tomada de decisão, especialmente quando aborda a              

regulação pelo setor público como uma ferramenta importante da melhoria da eficiência            

da atividade econômica pública. 

O processo de regulação do SUS tem evoluído e avançado ao longo do tempo,              

trazendo, para o processo de pactuação, a União, Estados e Municípios. Nesse período             

de crise, o momento exige o aprofundamento de sistema interoperáveis das instituições,            

compartilhando informações com características qualitativas robustas para melhorar a         

eficiência do sistema, por meio de uma melhor tomada de decisão.  

  

3.1.1 Relatório REAG-BR  
A pandemia do COVID-19 explicitou, de forma mais contundente, o desafio de            

operação de um Sistema Único de Saúde em um país continental como o Brasil.              

Mostrou as vantagens da organização da saúde brasileira em um sistema que integra os              

três níveis de governo e, ao mesmo tempo, se propõe a socializar o acesso à saúde. 

O grande desafio para qualquer sistema de atividade econômica, isso inclui o da             

saúde pública, é maximizar a aplicação dos recursos, por meio de um processo de              

tomada de decisão, que permita ter melhorias no processo de entrega ao cidadão. 

Para que o processo de regulação seja mais eficiente, se faz necessária: a             

aplicação do princípio constitucional da legalidade, por meio da legislação em todos os             

seus aspectos e formas; e a aplicação do princípio constitucional da eficiência, que é              

imprescindível para que possamos dar mais um passo na consolidação do sistema único             

de saúde pública, fortalecendo essa atividade econômica da saúde pública. 

A regulação essencial tem, no acesso à informação de boa qualidade, a base para              

sua atuação. Pois além dos aspectos operacionais, esse processo tem também que pensar             

no médio e longo prazo, ou seja, pensar nos níveis operacional, tático e estratégico. 



 

A pandemia mostrou que a interoperabilidade entre os sistemas de informação           

da União, Estados e Municípios precisa ser melhorado ou construído de forma a avançar              

dentro do processo de regulação, e ao mesmo tempo possibilitar que o processo de              

tomada de decisão seja mais rápido e tempestivo, sem que a informação perca a              

qualidade e possa ser compartilhada por todos os níveis de governo. 

Como uma proposta para colaborar nesse momento de pandemia, a Universidade           

de Brasília, por meio do laboratório LabPI, vem trabalhando com os municípios na             

implementação do repositório de Relatórios REAG-BR – Relatório de Evidências          

Auditáveis de Gestão e Governança na Saúde. 

Esse relatório tem como base um modelo conceitual que permite a Estados e             

Municípios utilizarem uma mesma medida geral de avaliação para que possa ter            

interoperabilidade e tomar as melhores decisões com base no reconhecimento das           

melhores práticas. 

O repositório dos relatórios REAG-BR permite, por meio da interoperabilidade          

semântica, apoiado no modelo conceitual, que a União, Estados, DF e Municípios            

possam compartilhar as mesmas informações. Esse agrupamento mensal de informações          

permite que os atores dentro do processo de regulação possam acompanhar o processo             

de tomada de decisão, identificar as melhores práticas e também as práticas            

inadequadas. 

Essa possibilidade de trabalhar com a informação de qualidade e de forma            

tempestiva permite a ação no sistema de saúde de maneira muito rápida e planejada,              

melhorando a eficiência do sistema de saúde pública. O aumento da eficiência impacta             

na forma e no modo da regulação, devendo provavelmente melhorar o processo de             

regulação pela aplicação do princípio constitucional da eficiência. 

O REAG-BR tem uma única medida geral de avaliação que se caracteriza pela             

relação entre os recursos aplicados por cada setor de cada órgãos e a quantidade de               

produtos auditáveis entregues. Essa medida geral de avaliação é denominada como           

Nível de Serviço Comparado. 

Essa medida permite um nível de interoperabilidade suficiente para que os três            

principais atores - União, Estados e Municípios - possam estabelecem um processo de             



 

comunicação e troca de informação adequado para melhorar o processo de tomada de             

decisão. 

O relatório já foi implementado em vários municípios e entidades públicas.           

Nesse momento da pandemia, estamos construindo, com os vários atores, a           

implementação sem custos para todos os municípios. O objetivo principal é oferecer um             

repositório de informação que possa auxiliar nesse momento de crise aos gestores dos             

sistema de saúde público. 

A pandemia mostrou que precisamos ter um sistema de informação          

interoperável no Sistema Único de Saúde, pois as doenças, de uma forma geral, e o               

COVID-19, de forma específica, precisam ser enfrentados com todas as ferramentas           

possíveis, e a informação de gestão e governança é um instrumento importante nesse             

processo. Por esse viés, é necessário um sistema de gestão e comunicação que se              

aproxime ao máximo da realidade, que informe a realidade independente de vontades            

individuais ou coletivas, para que a tomada de decisão pelo nível estratégico possa ser              

eficiente e efetiva. 

Por exemplo, se tenho um sistema que me informa que chove hoje, as decisões              

serão tomadas com base nessa informação. No entanto, se ao invés de chuva tem-se sol,               

a decisão será, no mínimo, inadequada. 

O que se pretende aqui é incidir nesta lacuna: não se tem hoje um sistema de                

informação tempestivo que oferte evidências com força de tomada de decisão e            

mudança de direção, se for o caso. 

O que se percebe é que, a cada novo gestor que se vê diante dessa lacuna, envida                 

esforços na mudança normativa, que é algo que está sob seu controle, na esperança de               

fazer com que “as coisas andem” na velocidade que se necessita, para o melhor              

desempenho do sistema no seu conjunto. Enfatiza-se que aqui estamos jogando luzes            

sob o ponto de vista econômico. 

Um processo econômico e de gestão tem uma lógica e uma dinâmica. Um             

sistema de comunicação adequado colocará à disposição do gestor informações que           

sejam relevantes para a boa tomada de decisão.  

  



 

3.1.2 Governança é a resposta  
O que se nota como algo corriqueiro em nosso país é que, a cada mudança de                

gestão, o gestor se vê diante de questões complexas. Ao buscar resolvê-las, encontra:  

1. Informações parciais que não lhe permitem tomar decisões tempestivas ou 

mesmo realizar mudanças para as quais foi designado a fazê-las;  

2. Essa realidade não é recente, se arrasta ao longo de décadas. Isso se deve ao fato 

da não existência de um sistema de informação que permita materializar toda a 

atividade econômica do sistema de saúde do país, seja ele de financiamento 

público ou privado;  

3. O cidadão não é tratado como um ser inteiro. Independente da forma de 

financiamento de saúde e a salvaguarda do direito constitucional à saúde.  

 

3.2. Uma outra leitura: considerações acerca da regulamentação na prestação de 

serviços da saúde 

A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, também nominada Declaração de              

Direitos da Liberdade Econômica, teve como percussora a Medida Provisória nº 881,            

que é conhecida como MP da Liberdade Econômica. 

A perspectiva de análise que foi abordada para se observar a Declaração da             

Liberdade Econômica se deu a partir do objeto do projeto, de se buscar elementos que               

possam contribuir para o aperfeiçoamento do SUS a partir do aprimoramento da            

articulação e cooperação interfederativa para análise, estudos e apoio ao planejamento,           

regionalização e articulação entre os entes federados frente à gestão do SUS. 

Dessa forma, buscou-se estabelecer uma conexão entre a Lei nº 13.874/2019 e a             

gestão e governança do SUS.  

São elencados como objetivos da referida Lei: 

● Proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica; 

● Estabelecer normas para regulação estatal; 

● Flexibilização de regras trabalhistas; 



 

● Instituição de normas de ordenação pública de atividades econômicas         

privadas; 

● Instituição de norma geral de direito econômico observada para todos os           

atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo           

Distrito Federal e pelos Municípios; 

● Estabelecer a liberdade econômica como critério de crescimento e         

desenvolvimento econômicos do Brasil. 

Atos públicos de liberação da atividade econômica são: alvará, cadastro,          

licenciamento, licença, autorização, concessão, inscrição, estudo, plano, registro. Esses         

atos são ou não requeridos para o exercício de atividade econômica, no âmbito público              

ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação,         

produto, equipamento, veículo, edificação e outros (art. 1º, § 6º). 

 

Da mesma forma, são colocados como princípios da Lei: 

● Garantia da liberdade no exercício das atividades econômicas; 

● A boa-fé do particular perante o poder público; 

● A intervenção subsidiária e excepcional do Estado nas atividades         

econômicas; 

● O reconhecimento da vulnerabilidade do particular diante do Estado. 

 

A Lei estabelece como um direito o desenvolvimento de atividade econômica de            

baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de              

terceiros consensuais (art. 3º, I). 

A Resolução nº 51 do Comitê Gestor da Rede Nacional de Simplificação do             

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, promulgada em 11 de              

junho de 2019, regulamentou a Medida Provisória n. 881/2019 (que instituiu a            

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu garantias de livre          

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-51-de-11-de-junho-de-2019-163114755
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-51-de-11-de-junho-de-2019-163114755


 

mercado, análise de impacto regulatório, e deu outras providências, e foi sucedida pela             

Lei 13.874/2019).   

Tendo em conta que tanto a MP 881/2019 como a Lei 13.874/2019            

estabeleceram as atividades econômicas de baixo risco econômico como aquelas que           

deverão ser desenvolvidas com maior grau de autonomia, a Resolução n. 51 classificou             

as empresas em três categorias: 

  

Classificação  

Baixo risco ou   
“baixo risco A” 

Dispensa a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação         
da atividade econômica para plena e contínua operação e         
funcionamento do estabelecimento. As empresas dessa      
categoria não necessitarão de vistoria para o exercício contínuo         
e regular de suas atividades. 

Médio risco ou   
“baixo risco B” 

Terão permissão para iniciar suas operações logo após o ato de           
registro, mas com licenças, alvarás e similares de caráter         
provisório. Necessitam de vistoria posterior para o exercício        
contínuo e regular da atividade. 

Alto risco Assim definidas por outras resoluções do CGSIM e respectivos         
entes competentes, em atendimento aos requisitos de segurança        
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra       
incêndios. Exigem vistoria prévia para início da operação do         
estabelecimento. 

  
Na Resolução n. 51/2019 foram definidas 287 atividades como “baixo risco” ou            

“baixo risco A”. Dentre elas estão agências de notícias; consultoria e auditoria contábil             

e tributária; psicologia e psicanálise; cabeleireiros, manicure e pedicure; bares; ensino           

de dança, música e idiomas; serviços de borracharia para veículos automotores. 

No que toca o tema do presente estudo, voltado para a governança no SUS, vale               

destacar dentre atividades de baixo risco aquelas destinadas ao “apoio à gestão de             

saúde”, conforme Anexo I da Resolução Nº 51, de 11 de junho de 2019, alínea XIX. 

 
XI
X 

8660-7/0
0 

Atividades de apoio à gestão de saúde (Código        
CNAE:8660700) 

 



 

Atividades de apoio à gestão de saúde estão previstas na Classificação Nacional            

de Atividades Econômicas – CNAE do IBGE do seguinte modo: 

Q-8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde - Nível deste CNAE: 5 –               

Subclasse 

O que compreende: 

● As atividades dos complexos reguladores das ações do Sistema Único de           

Saúde são compostas pelas centrais de regulação. Essas centrais de regulação são            

responsáveis pelo planejamento e controle do acesso ao serviço de saúde, atuando na             

assistência pré-hospitalar e inter-hospitalar de urgência, nas internações e na regulação           

de consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade; 

● As atividades de assessoria e consultoria na área de saúde; 

● As atividades das fundações de apoio à pesquisa ligadas a universidades           

na área de saúde . 1

 

Dentre as atividades de apoio à gestão em saúde, sublinham-se aquelas           

realizadas pelas centrais de regulação. Embora o termo "regulação" possa sugerir           

aproximação com as funções da Agência Nacional da Saúde, trata-se, na realidade, de             

atividade substantivamente distinta. As centrais de regulação atuam como mecanismo          

de gestão em unidades de saúde, buscando adequar oferta e demanda em consultas,             

exames, internações e outros procedimentos ambulatoriais ou hospitalares. Centrais de          

regulação também podem atuar na parametrização e mensuração de qualidade dos           

serviços e influenciar nos fluxos e rotinas de atendimento. 

Em consonância com a Lei da Liberdade Econômica e com a Resolução            

51/2019, as organizações que exercem esse tipo de atividade voltada para o apoio à              

gestão em saúde, realizam atividade econômica de baixo risco, estando, portanto, ao            

abrigo da referida Lei. O mesmo ocorre com organizações e profissionais que atuam em              

assessorias e consultorias voltadas para a melhoria da gestão dos serviços de saúde, o              

1 Ver: IBGE. Concla – Comissão Nacional de Classificação. Disponível em: 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=7&classe=86607 .  

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=7&classe=86607


 

que se aplica igualmente às fundações de apoio à pesquisa que intermediam o trabalho              

realizado pelas universidades. 

Nesse sentido, depreende-se que a relação entre a Lei da Liberdade Econômica            

com a prestação dos serviços de saúde restringe-se às atividades realizadas por            

entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que atuam no apoio à gestão               

da saúde. São aquelas atividades de caráter não finalístico, ou seja, não voltadas para              

atendimento ao público. 

Com base na Lei, essas atividades serão realizadas com autonomia, sem que haja             

a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. Vale salientar que o              

rol de atividades de baixo risco é taxativo, o que quer dizer que todas aquelas que não                 

figurem na Resolução n. 51, não poderão receber as garantias previstas pela Lei de              

Liberdade Econômica.  

Há, ainda, um aspecto formal importante no que diz respeito à legalidade dos             

atos administrativos. A Resolução n. 51, que regulamentou o conceito de "atividade            

econômica de baixo risco", foi editada para regulamentar o Decreto 881/2019. Ocorre            

que, com o advento da Lei 13.874/2019, a Medida Provisória 881 foi revogada,             

perdendo validade, portanto, a Resolução que a regulamenta.  

 



 

4. GRUPO FOCAL COM ESPECIALISTAS 

O grupo focal teve como objetivo entender como determinados atores do Ministério da             

Saúde entendem, se apropriam e significam a noção de governança no âmbito das             

políticas públicas, em especial nas de saúde. 

4.1 Descrição dos participantes  

 NOME CARGO FORMAÇÃO Tempo no 
MS 

Participante 1 Adriana Karla  
Nunes Barbuio  
Marinho de  
Oliveira 

Coordenadora 
Geral - CGAT 

Odontóloga 1 ano 

Participante 2 Gregory dos  
Passos Carvalho 

Analista de  
Políticas Sociais 

Cientista Político 
Doutorando em CP 

 

Participante 3 Ana Paula  
Lopes da Silva 

Bolsista Administradora de  
Empresas 

1 ano 

Participante 4 Mauricio Barros  
Ottoni 

Coordenador 
Geral - CGFIP 

Analista de Sistemas  

Participante 5 Dulce Fátima  
Cerutti 

 Cientista política 
Especialista em  
Gerenciamento Ambiental,  
Saúde Ambiental e   
Vigilância Sanitária 
  

 

Participante 6 Anne Caroline  
Torres Lopes 

Bolsista Enfermeira  

Participante 7 Sidney Pessôa  
de Queiroz 

Consultor Gestor Financeiro 
 

 

 

4.2 Descrição metodológica  

O grupo focal foi realizado na modalidade online (ABREU, BALDANZA,          
GONDIM, 2009), através da plataforma Microsoft TEAMs, tendo em conta o contexto            
da pandemia do Coronavírus e as medidas de distanciamento social. Entendeu-se que o             
grupo focal era a metodologia adequada para compreender, por meio do diálogo com e              



 

entre os membros das equipes do Ministério da Saúde, a forma como gestores             
interpretam o conceito e as diretrizes de governança e regionalização do SUS. 

O encontro virtual foi gravado, apenas para fins de pesquisa, como forma de             
melhor extrair as respostas buscadas com o uso desta metodologia. 

A sala virtual já se tornou espaço comum nas reuniões do órgão no contexto da               
pandemia do coronavírus que se alastra no país e no mundo durante o ano de 2020.                
Desta forma, não vislumbramos, durante o planejamento, estranhamentos em relação à           
modalidade à distância adotada. Além da comunicação verbal, os participantes podem           
participar através de gestos, como aqueles que indicam conformidade ou não com uma             
fala e os emojis disponibilizados pela plataforma adotada (ABREU, BALDANZA,          
GONDIM, 2009). 

Como preparação para o grupo focal, os participantes, indicados pelo Ministério           
da Saúde, tiveram acesso aos documentos referentes às Metas desenvolvidas ao longo            
da pesquisa. Além disso, ao iniciar o encontro, os participantes foram motivados a             
refletir sobre o seguinte texto: 
 

A governança, enquanto modelo de administração pública, está cada vez mais presente            
no cotidiano de gestores e pesquisadores. Esse termo tornou-se amplamente disseminado nos            
documentos, nas falas, nos atos normativos que conduzem e disciplinam nossas ações.  

Nas políticas de saúde não é diferente. A governança foi instituída como uma diretriz e               
se somou aos princípios do Sistema Único de Saúde, buscando fazer frente aos principais              
desafios históricos e contemporâneos da prestação de serviços no Brasil. 

Nesse sentido, é importante que os sentidos da governança, seus propósitos e as             
formas de interpretar esse modelo sejam pesquisados, discutidos e elaborados, pois qualquer            
reforma que se pretenda fazer depende sobremaneira de seus agentes. 

 
Após a leitura do texto, iniciou-se o diálogo, que sucedeu uma breve            

apresentação de todas as pessoas presentes. A conversa, que durou 1h20m           
aproximadamente, ocorreu a partir de cinco perguntas condutoras, apresentadas uma a           
uma.   
 
1. Qual a sua compreensão do termo governança? O que vem à sua mente quando escuta                
ou lê este termo? 
 
2. Quais mudanças, centralmente, a governança produz na gestão pública? Você percebe            
alterações no seu cotidiano a partir das diretrizes da governança? 
 
3. Na sua opinião, existe qualquer incompatibilidade que possa ser encontrada entre a             
compreensão prática e teórica da governança do SUS e a governança dos outros órgãos? 
 
4. Quão acurada você considera esta conceituação do TCU para a governança em saúde,              
especialmente quando se trata da regionalização do SUS? 

 
 
Sobre a definição de governança adotada pelo Guia de Governança e Gestão em Saúde              
aplicável a secretarias e conselhos de saúde do Tribunal de Contas da União:             
"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".  
 
Para tratar dos desafios contemporâneos para boa governança e gestão, observe a            
seguinte figura: 

 
 

5. Quais destes desafios você considera centrais para a regionalização do SUS? E quais              
seriam os mais desafiadores de serem alcançados? 
 

4.3 Análise do grupo focal 

Ana Paula Antunes: qual é a compreensão de cada um de vocês sobre o tema               

governança? Quando a gente fala em governança, que palavras vêm no primeiro            

momento à mente de vocês?  

Maurício: quando se fala em governança, vem em mente padrões, padronização. 

 

Ana Paula Lopes: pra mim vem compartilhamento de atores, de presença de atores em              

diversos níveis 

 



 

Anne Caroline: pra mim, tem a ver com direcionamento, condução 

 

Dulce: pra mim, ele tá mais ligado ao consenso, diferentemente onde internamente            

existe uma hierarquia, quanto envolve terceiros, quartos, quintos... Onde não se tem            

hierarquia aí tem que se buscar o consenso, aí onde entra a governança – poder de... não                 

é poder de convencimento, né? Mas de chegar ao consenso, de levar a todos. E a                

tripartite é um exemplo de governança porque não tem dois a um, tem que ser três indo                 

pro mesmo caminho. Então, eu acho que o primeiro exemplo de governança é esse aí.  

 

Adriana: eu vou confessar pra vocês que a primeira vez que eu ouvi o termo               

governança, eu achei que foi mais um modismo na administração pública, na saúde. A              

gente tem, eu acho, uma trajetória de incorporar palavras que, às vezes, vêm do inglês,               

ou a gente assume, né? Best board [?]. A gente assume palavras na língua mãe ou a                 

gente passa a usar sem compreender muito bem qual é o significado da palavra. Então, a                

primeira vez que eu me deparei, na tecnologia, como o termo governança, eu achava              

que era mais um desses modismos relacionados à forma como a gente lida com a               

gestão, como sinônimo de gestão. Então, durante muito tempo, eu usei o termo             

governança como sinônimo de gestão. Operar a gestão. Mais recente, por conta de uma              

atividade acadêmica, é que eu mergulhei mais no conceito de governança. A forma             

como a gente dirige, direciona, usa, atua de uma forma mais estratégica pra fazer com               

que a gestão também aconteça da melhor forma possível. Mas eu acho que o termo               

governança, ele é absolutamente incorporado no dia a dia - da terminologia -, mas ainda               

com essa dúvida conceitual. Por ser mesmo um tema mais difuso, enfim... Às vezes              

adjetivado, eu escuto muito falar de boa governança. “Ah meu Deus! Tem a má              

governança, tem a governança torta...”. Enfim [risos], algumas vezes ele vem           

adjetivado, né? Governança colaborativa... com uma característica. E é assim, a forma            

como a gente organiza pra fazer o processo de gestão acontecer mais redondinho. Pra              

dar mais o resultado que se espera da ação, da política pública. Eu tento a pensar por                 

esse lado. Mas eu juro por Deus que modelagem, governança e vários outros termos que               

a gente usa muito na gestão, eu confesso que usei também muito fora do propósito.  

 



 

Ana Paula Antunes: a Adriana tocou num tema que eu gostaria de compartilhar e ver               

se as outras pessoas também gostariam de responder, que é a primeira vez que ela               

ouviu falar de governança. Vocês se lembram a primeira vez que essa palavra apareceu              

pra vocês, mesmo que não seja no âmbito do trabalho? Vocês lembram onde foi que               

vocês leram ou ouviram alguém falar pela primeira vez esse termo?  

 

Gregory: bem, como eu sou formado em Ciência Política, a primeira vez que eu ouvi               

falar foi de alguma matéria de Ciência Política, e sempre muito associando governança             

a políticas públicas, especificamente à gestão de políticas públicas. Mas o que me             

marcou muito em relação ao termo, foi quando na minha, no meu primeiro emprego              

profissional depois de formado, pra trabalhar em uma ONG – trabalhar em ONG,             

sempre aquela coisa a ONG atuando no poder público, precisa de alguma política social              

etc -, sempre tive uma noção de governança associada à participação social. Então,             

marcou muito boa parte da minha trajetória enquanto profissional. 

 

Ana Paula Antunes: que ano foi isso Gregory? 

 

Gregory: foi há mais de dez anos atrás. Dez, onze anos atrás. 

 

Maurício: Eu escutei sobre governança na faculdade, eu tive uma matéria “Governança            

de dados”. Minha formação é em computação, e lá eu tinha “Governança de dados”,              

uma matéria especialmente pra tratar de governança e gerenciamento de dados. 

 

Ana Paula Antunes: que época foi isso Maurício? 

 

Maurício: 2004. 

 

Ana Paula Lopes: eu ouvi a palavra já no mundo privado. Porque eu venho do mundo                

privado, de saúde. E ela estava mais ligada como tratar isso junto a congêneres, que               

eram pares de outras operadoras de saúde. Mas muito incipiente porque, alguns anos             

atrás – 2008, 2009, mais ou menos – depois fui pra operação, saí já dessa parte de                 

gestão. 



 

 

Ana Paula Antunes: na iniciativa privada, você lembra se estava a governança estava             

adjetivada, alguma coisa?  

 

Ana Paula Lopes: não, não lembro que estava adjetivada não. Mas me pareceu algo              

que as pessoas começaram a estudar pra ver onde caberia isso dentro do campo privado. 

 

Anne: esse tema também veio na pós-graduação, mais fortemente, né? Eu fiz Gestão             

em Serviços de Saúde. Então foi mais ou menos lá, há uns dez, doze anos atrás.  

 

Dulce: Eu não lembro a primeira vez, mas eu lembro de quando marcou muito, eu já                

trabalhava aqui, era DAI, era CGAG, a equipe que hoje é do Maurício. E nós               

elaboramos um manual de planejamento no SUS e foi feito um diagrama da governança              

no SUS. E deu muito “pano pra manga”. CONAS e CONASEMS não gostaram do              

diagrama, tanto que eles pediram pra cancelar a distribuição do manual, e depois foi              

explicado... voltaram atrás, e aí ele continua no documento. Acho que ele continua bem              

atual e mostra. Nós conseguimos fazer... O SUS tem que fazer as articulações com CIT,               

CIB, CIR, as universidades, o legislativo e outros ministérios. Então acaba, os            

conselhos, todo esse diagrama mostra toda a governança que o SUS tem fazer, tem que               

atuar pra poder prestar um serviço de saúde bem qualificado. Então, esse foi um período               

que marcou muito a palavra governança porque deu, digamos assim, muito “pano pra             

manga”, resumindo, de chegar um ponto de cancelar a distribuição e explicar qual era o               

nosso pensamento na época. E, pra mim, ele continua bem atual nesse ponto aí. 

 

Ana Paula Antunes: ótima lembrança Dulce. Você lembra qual era a crítica central             

que esses campos faziam?  

 

Dulce: eu não lembro bem a principal. Eles não concordaram com o modelo que foi               

proposto - até estou tentando encontrar aqui -, dessa forma que englobava todos os              

atores da abrangência da saúde coletiva. Todos, desde ministério público, executivo...           

Então, tudo isso, pra nós, significa governança do SUS. Então, diferentemente da gestão             

onde tem... pra mim, hoje fica mais claro, separa da hierarquia, onde um das diretrizes a                



 

gente vai fazendo... e com os outros não é bem assim, então a gente vai ter que fazer a                   

conversa e explanando até haver um convencimento. Então, foi bem marcante esse            

período aí. Você participou de alguma forma? Teve conhecimento? 

 

Ana Paula Antunes: dessa polêmica que você tá contando, não. Eu pergunto porque eu              

queria saber quais as visões antagônicas que você percebeu naquele momento. Daí, eu             

entendi o que você falou. Eu queria saber agora o seguinte: a governança, assim como               

já foi dito, a gente escreveu também ali no texto que conduz esse grupo focal, ela foi                 

inserida, né? no vocabulário do cotidiano da gestão pública, e pode ser compreendida             

até como um modelo de gestão pública, que a gente muita vezes pensa como o               

“pós-New Public Management”, um modelo bem contemporâneo de gestão pública. E           

aí, a gente queria saber o seguinte: quais mudanças centralmente a governança produz             

na gestão pública, a opinião de vocês? Cada um de vocês percebe alterações no              

cotidiano a partir das diretrizes da governança? Que mudanças, na prática, o conceito             

de governança produz no cotidiano da gestão? Ou se não produz mudança nenhuma?             

Se vocês não percebem que as diretrizes de governança alteram o cotidiano de vocês? 

 

Adriana: eu vou falar mais da trajetória, porque eu já trabalhei em algumas instituições              

públicas. Eu já estive no MEC, empresa estatal, ANVISA, que é meu órgão de origem,               

e Ministério da Saúde. O que eu percebo é que o Ministério da Saúde, das instituições                

que eu já trabalhei, ele é... a cultura da instituição, ela é ainda muito refratária, algumas                

novidades, digamos assim, que a gente tem no processo da gestão pública. E não seria               

diferente com a questão da governança. E o Ministério da Saúde se apropriou muito              

pouco desse debate ainda como instituição. E, pra mim, fica até difícil perceber, no              

Ministério da Saúde, os efeitos dessa temática na condução da política, na gestão do              

próprio sistema; na relação com os outros entes federados, pra gerir, pra coordenar algo              

que é comum aos três. Pra mim, é difícil falar dos efeitos da governança dentro do lócus                 

do Ministério da Saúde. A impressão que eu tenho é que o Ministério da Saúde se                

apropriou muito pouco, mesmo nova gestão pública a gente viveu, em 2008, um             

processo muito forte de implantação de uma sistemática. Na época o ministro era o              

Temporão, a secretaria executiva tinha esse papel, acho que foi “Mais Saúde” o nome              

dado ao processo de trabalhar gestão pra resultados. A gente transforma tudo, acho que              



 

a cultura institucional do Ministério da Saúde ela tende a ser muito pautada no excesso,               

a disfunção burocrática. E mesmo os elementos da nova gestão pública que tentaram             

romper mais com esse excesso de burocracia, ele terminou sendo mais uma operação             

muito burocrática. A gente preenchia “trocentas” planilhas sem discutir muito bem qual            

era o significado daquilo no nosso processo de trabalho. Como é que eu mudaria meu               

processo trabalho incorporando outros elementos da gestão que estavam sendo          

conduzidos por meio daquele projeto, daquele grande projeto. Então, assim, eu vejo que             

a discussão... a gente tem um comitê interno de governança que foi publicado, mas ele               

ainda não tem sido vivenciado na instituição, pra poder difundir o debate da governança              

de uma forma que mobilize o conjunto da instituição. Então, assim, eu gostaria mais de               

ouvir dos colegas. Eu posso tá tendo uma leitura até enviesada, mas eu estou há 1 ano                 

no Ministério da Saúde e eu não conseguiria responder a essa pergunta muito pela              

vivência, eu poderia responder de uma forma mais teórica. A partir da teoria da              

governança, fazer um paralelo do que seria minha expectativa, não da minha vivência             

no Ministério da Saúde. Por outro lado, eu vim de uma instituição, de uma agência               

reguladora, que já discute o tema há mais tempo na instituição. A constituição dos              

espaços onde, digamos, todo o aparato circula em torno da gestão, pra fazer a gestão               

acontecer, é que gente coloca, mais ou menos, como sendo a governança. Seja na              

relação da própria instituição, internamente, como também a relação que ela tem como a              

sociedade, né? com o seu público-alvo, no caso da ANVISA é o setor regulado, a               

sociedade civil, enfim todos esses elementos. Então, assim, trazer a governança... quais            

seriam os efeitos da governança na própria instituição, na gestão da instituição, acho             

que a gente consegue direcionar melhor a instituição pra o seu objetivo, pra aquilo que é                

o seu objetivo primordial, a sua função de existir, a sua missão institucional. Eu acho               

que fica mais claro esse direcionamento. Da experiência que eu tive, na ANVISA já              

temos uma diretoria colegiada, que faz a gestão, a decisão não é monocrática. E a gente                

tinha outras estruturas também pra fazer a discussão, enfim, da própria estratégia            

organizacional, a relação com o setor regulado também você tem diversos aparatos            

também com a sociedade. Coisas, por exemplo, muito simples da gestão pública, que é              

uma consulta pública, que são painéis, que são audiências, isso tudo já é introjetado na               

forma do aparato da gestão da agência. Então, eu acho que a governança ela vem como                



 

um elemento que pode potencializar tudo isso que circula, que orbita em torno da gestão               

pra o cumprimento da missão institucional. O ganho maior foi nesse sentido. 

 

Ana Paula Antunes: a Adriana apresentou um aspecto aqui, que eu acho importante             

ser considerado na fala de vocês, e ela fala sobre o tempo que ela atua no Ministério da                  

Saúde. Isso é importante pra que a gente possa perceber quando governança começa a              

aparecer no vocabulário das diretrizes, nos atos normativos, nas falas dos gestores, nas             

falas dos usuários, de outros atores, se há uma diferença na nossa rotina de trabalho,               

se há uma diferença nas nossas práticas de trabalho. Então, quando vocês forem             

responder, compartilhem conosco a quanto tempo vocês estão no Ministério e se vocês             

perceberam alguma mudança, especialmente para as pessoas que estão há mais tempo.            

Não sei quem é a pessoa que está há mais tempo aqui no Ministério da Saúde, é a                  

Dulce? Quanto tempo você está no Ministério da Saúde, Dulce?  

 

Dulce: 17 anos 

 

Ana Paula Antunes: ah, então é a Dulce. Então, quando vocês forem falar, considerem              

isso: se vocês perceberam, nesse período que vocês estão no Ministério, se houve algum              

aprofundamento da palavra governança e se isso mudou as rotinas de trabalho?  

 

Gregory: eu acho assim, que especialmente nos últimos 18 meses, com a nova gestão,              

eu acho que teve um aprofundamento da perspectiva de governança sob um viés de              

controle, né? O Ministério da Saúde criou a Diretoria de Integridade, de certa forma a               

gente percebe que alguns pares nossos têm pensado a governança muito sob o viés de               

controle propriamente dito. Isso era uma coisa muito específica do nosso departamento,            

por conta do histórico que nós vivenciamos com os órgãos de controle, CGU... Acho              

que agora, dentro do Ministério da Saúde, isso tem se intensificado, especialmente            

depois da criação da Diretoria de Integridade, mas muito mais essa perspectiva de             

controle. Por outro lado, em alguns momentos, acho que historicamente a tripartite            

acaba tomando decisões de desagradam os atores do Conselho Nacional de Saúde. E             

quando o Conselho Nacional de Saúde nos procura faz críticas da gestão do SUS, faz               

críticas baseadas dizendo que há um descumprimento do processo de governança do            



 

SUS, pois o controle social não está sendo acionado. Eventualmente, a gente acaba se              

deparando com alguns debates desses. E mais recentemente, com a situação da própria             

Covid, da dificuldade de articulação entre a União, estados e municípios, o termo da              

governança veio de novo à tona. Um mês, um mês atrás o CONASE e o CONASEMS                

se posicionaram que a gestão, a nova gestão do Ministério da Saúde, deveria se pautar               

pela estrutura de governança do SUS e fazer um movimento tripartite pra tomar decisão              

de enfrentamento à Covid. Então, a gente percebe, especialmente ao longo desses            

últimos tempos, esses últimos anos, essa coisa da governança está mais efervescente no             

cotidiano, sob diversas perspectivas: perspectiva do controle; perspectiva da         

participação, como é prevista na Lei do SUS, na Constituição; e na perspectiva da              

articulação com estados e municípios, seria um viés nesse sentido. E bem menos na              

perspectiva que a Adriana falou, por exemplo, que é a questão de você utilizar de outros                

meios de ouvir a sociedade, como consultas públicas, coisas que já estão mais             

avançadas nas agências reguladoras... 

 

Ana Paula Antunes: eu queria perguntar se vocês concordam com essa visão, se os              

demais concordam, que, quando vem alguma diretriz de trabalho, alguma agenda           

relacionada à governança, se realmente isso tem a ver com atividades que são de              

promover controle ou de prestar informações pra órgãos de controle?  

 

Ana Paula Lopes: acho que sim se a gente for pensar quando se fala em transparência                

atualmente. Transparência é uma palavra de ordem, nesse sentido. 

 

Adriana: eu queria colocar a minha experiência. Quando eu cheguei aqui no Ministério             

em 2003, tava se organizando a área de saúde ambiental, aí eu fui a primeira pessoa a                 

ser contratada pra trabalhar na área de desastres. Minha experiência lá no Rio Grande do               

Sul era pra trabalhar com acidentes perigosos, e cada área da vigilância tinha             

incumbência de montar um grupo focal, um grupo de assessoramento. Não era a palavra              

governança naquela época, acho que não era muito disseminada, mas se passar pra hoje              

seria um grupo trabalho com especialistas. E foi, assim, uma efervescência muito            

grande porque tinha que descobrir quem era, dentro das universidades, da defesa civil,             

de todas as áreas que trabalham com desastres ambientais, pra desenvolver e, ao final,              



 

acabou saindo o resultado do Programa Nacional voltados pra prevenção de desastres,            

de prevenção, e trabalhando com as orientações da Secretaria de Vigilância e Saúde.             

Essa experiência minha acho que foi única, e se perdeu. No meu ponto de vista,               

enfraqueceu, está mais enfraquecida sim. Acho que está muito mais voltada           

internamente, a gente ouve poucos. E como eu tive aquela experiência ali, hoje eu sinto               

falta. 

 

Ana Paula Antunes: A Dulce falou uma palavra (internamente). Vocês entendem que            

quando vocês precisam trabalhar nos marcos da governança, isso afeta mais os fluxos             

de trabalhos internos ou isso tem uma relação com outros atores fora do Ministério da               

Saúde?  

 

Dulce: Hoje, muito mais interno, pela experiência, pela vivência que eu tive, muito             

mais interno. É muito mais focado, a gente não viaja. Antigamente, a gente viajava              

mais, conhecia mais campo. Hoje, a gente só sabe o que acontece por informes e               

explanações de colegas. No interior a gente não tem... No interior não, nos estados. Faz               

falta... essa vivência toda... poderia ser outros consensos, né? outras diretrizes pra            

própria área. Então, eu tenho sentido um pouco assim de falta. 

 

Sidney: eu tava mais “tomando pé das coisas”. Sobre governança, eu tenho formação             

em gestão financeira, então descobri, mais na parte de gestão... eu tava em outra              

secretária de ministério, então na parte pública a gente utiliza um pouco da governança              

corporativa... Você fica querendo aplicar aqui pra ter melhoramento na prática, e a gente              

tenta colocar, mas dependendo da pessoa que está lá, se ela não tem um entendimento               

daquilo, sobre o benefício que vai fazer, isso é complicado. (?) Mas eu também              

concordo, eu acho que existe uma grande dificuldade na condição dos estados e             

municípios, daqueles que estão à frente.... eu acho que sinto falta... a governança é um               

marco, né? pra desenvolver a nossa.... eu acho muito importante. 

 

Ana Paula Antunes: é bom lembrar dessa dimensão, que é um outro setor... eu acho               

que Adriana falou também, eu acho que Ana, essa informação que vem da governança              

do setor privado, da gestão financeira... está contido nesse conceito uma informação            



 

desse universo que é o universo corporativo. E aí, a pergunta que eu queria fazer               

agora, a gente gostaria de propor a vocês pra refletir, que é: se vocês percebem alguma                

incompatibilidade entre um conceito mais disseminado de governança, e a gente falou            

dos conceitos mais disseminados aqui, com a governança do SUS – o Sistema Único de               

Saúde -, como vocês percebem que, na gestão pública, dos serviços de saúde, a              

governança pode contribuir, e quais são os limites dos sentidos mais disseminados de             

governança para o próprio SUS? Vocês percebem alguma incompatibilidade ou vocês           

acham que as visões mais disseminadas de governança têm uma total compatibilidade            

com o SUS?  

 

Adriana: eu acho que não só total compatibilidade, eu acho que grande oportunidade             

do próprio sistema se aproximar, se inovar, se inovando como política pública, e             

ampliar o seu diálogo com a sociedade. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, o                

grande diferencial dele é essa capacidade inovadora que ele teve para a própria             

administração pública como política, várias inovações que ele trouxe... imagino na           

década de 80, alguém discutindo fundo a fundo, com aquela administração tão            

cartesiana, você pensar que você poderia passar, financiar algum típico de política que             

não fosse por convênio, que era um instrumento central que se tinha naquela época, né?               

Então, assim, eu acho que o sistema... a gente burocratizou muito também o sistema, na               

sua operação, na sua relação com a sociedade, na sua relação com os entes federados. A                

gente pautou muito instrumento que, de certa forma, cerceia a capacidade inovadora do             

sistema. E eu acho que essa discussão, quando a gente amplia, quando a gente faz uso                

desse conceito mais amplo, eu estou dialogando aqui, inclusive, com uma fala que o              

Gregory trouxe e que eu concordo muito, que é essa questão: a primeira vertente da               

discussão de governança que veio para o Ministério da Saúde é pautada pelo controle.              

Ei acho que não é por acaso, a gestão do sistema ela é muito forçada, pelo que a gente                   

chama aí de judicialização. A gente chega no departamento que a gente atua, todos nós,               

parte do nosso processo de trabalho é conduzir plano de ação para responder acórdão do               

TCU. É assim que a tente gente tem operado muito, parte do nosso processo de               

trabalho. Eu acho que essa vertente é uma vertente que a gente precisaria tomar mais               

cuidado, ao levar pra governança do sistema. A gente enxerga o sistema de governança              

mais leve, mais interagindo com a sociedade, buscando outras formas de ter a sociedade              



 

organizada, enfim... conduzindo mais essa política pública pra atender, de fato, o direito             

à saúde. Então, eu acho que o conceito de governança mais amplo pro sistema, a forma                

como os tentes federados conversam, articulam, integram, coordenam esse sistema, e a            

forma como a gente faz esse processo de coordenação junto com a sociedade, acho que               

o conceito ampliado de governança se traduz numa grande do sistema de inovar, de              

estar mais próximo do cidadão, da gente se apropriar mais desse sistema como um bem               

material nosso, da sociedade. Então, eu diria que ele traz mais oportunidade. Hoje, a              

gente tem essa pegada muito forte do controle, eu concordei com Gregory, e dada a               

atuação também junto do sistema, né? os órgãos de controle têm uma capacidade de              

fazer o gestor atuar de uma forma muito forte, né? Porque você tem um acórdão, tem                

uma recomendação, uma determinação, você tem que fazer, não tem escapatória. Então,            

eu acho que a gente tende a conduzir por essa pegada mais forte do controle. Se a gente                  

avançar pra transparência, excelente. Quanto mais a gente avança pro conceito de            

transparência, eu acho que facilita inclusive o próprio controle, o seu controle mais             

resolutivo. Mas pro sistema, eu vejo que o conceito de governança do SUS, a              

oportunidade que a gente tem de operar com um conceito mais ampliado, eu acho que a                

gente teria mais oportunidade de seguir inovando na forma como a gente opera esse              

sistema. 

 

Ana Paula Antunes: mais alguém gostaria de falar sobre essa relação entre o SUS e a                

governança, compatibilidades e incompatibilidades?  

 

Sidney: eu acho que os gestores, eles têm que entender que a governança traz um bem                

maior pra sociedade, né? Que garante uma boa prática de gestão... conseguir abranger             

mais.... porque o quê que acontece? Nós como SUS, a gente tem alguns resultados,              

então se a gente consegue conscientizar que aquilo ali é um bem pra sociedade, se não                

fosse pensando no eu, eu acho que isso daí tomaria âmbito um maior, conseguiria se               

propagar mais rápido. 

 

Gregory: eu acho assim... diferentemente do que a Adriana falou, eu acho que seria a               

oportunidade, mas a gente enxerga algumas coisas, assim, como se fossem           

incompatíveis. Hoje, na perspectiva de governança, a gente deveria ter a capacidade            



 

maior de conseguir ampliar o diálogo. A capacidade de ampliar o diálogo com os              

diversos atores que acabam tendo uma participação contínua na própria implementação           

da política de saúde. E no SUS, a gente tem uma grande resistência, por exemplo, a                

questão dos prestadores privados. Mas há uma grande resistência, assim, de abrir o             

diálogo com eles. A gente tem dificuldade de estabelecer o diálogo com os consórcios              

de saúde, com as representações das santas casas de saúde. A gente não tem um               

processo que fortaleça o diálogo com esses atores. E eu entendo que isso tem muito a                

ver com o seguinte: muito do SUS está disposto à Constituição e às leis, especialmente               

sua estrutura de governança. Então, se você pensa que lá atrás o Sistema Único de               

Saúde foi absolutamente inovador, a trazer para a gestão pública a perspectiva de             

Conselhos de Saúde, de conferências, a própria Comissão Intergestores Tripartite, a           

questão da própria ouvidoria do SUS, diálogo já marcado com o sistema, se lá atrás a                

gente inovou nesses aspectos, a gente acabou amarrando muito nesse pensamento de            

diálogo com diversos atores, né? que faz o SUS acontecer por meio desses aspectos              

institucionalizados. E hoje, por exemplo, pra gente avançar em aspectos, por exemplo,            

seja uma consulta pública, como eu já falei, ou mecanismos de abrir diálogo com              

prestadores de serviço, que hoje não estão representados nos Conselhos de Saúde, eu             

não consigo enxergar essa possibilidade como uma resistência interna mesmo dos           

próprios atores e agentes que estão à frente da estrutura de governança do sistema.              

Tanto os Conselhos de Saúde, de repente os próprios atores relacionados à tripartite,             

CONAS, CONASEMS. Então, acho assim que há uma dificuldade da gente conseguir            

operacionalizar um processo de diálogo com os mais diversos atores que ajudem            

implementar a política de saúde. 

 

Ana Paula Antunes: em síntese, você percebe uma ausência de determinados atores            

nos fluxos de comunicação que envolvem a gestão do SUS?  

 

Gregory: exatamente. A agente é muito centrado no Conselho de Saúde, mas o             

Conselho de Saúde acaba tendo uma parte muito corporativa. Exemplo: segmento           

usuário está representando todos os usuários. É muito marcado os segmentos... a            

população que vive com HIV. Então muito marcado ali, e se você deixa alguns atores de                

fora, os prestadores, né? Então, pra quem tá de fora, pra eles conseguirem entrar e               



 

estabelecer um processo de diálogo, a gente não conseguiu encontrar nenhuma forma de             

abrir essa possibilidade. Apesar de que o referencial de governança traz todos esses             

elementos, né? principalmente você fazer agências públicas, consultas públicas, enfim,          

existem outros elementos de diálogo, mas eles não estão sendo acionados. 

 

Ana Paula Antunes: a gente está mais ou menos caminhando para o fim desse nosso               

grupo focal, e a gente gostaria de propor pra vocês agora, pedir a Lara que               

compartilhe a tela do gráfico que a Lara produziu. E aí eu vou pedir pra você agora,                 

como é a nossa pergunta de encerramento, vou pedir pra todos, na medida do possível,               

participarem. Analisar esse gráfico que a Lara vai compartilhar, e compartilhar com a             

gente quais são os desafios centrais esse gráfico está mostrando, as diferentes linhas de              

ação da governança, os diferentes objetivos, formas de execução da governança e            

vocês vão analisando então esse gráfico, vocês vão dizer, compartilhar com a gente             

quais são os principais desafios pra regionalização do SUS.  

 

 
Cada um desses quadros está falando sobre elementos que compõem a regionalização            

como princípio, diretriz da gestão pública de saúde. E quais desses vocês observam,             



 

entendem que são os que representam o maior óbice, o maior desafio pra gestão              

pública, pensando que esses aspectos que identificam a regionalização também são           

aspectos de governança. 

 

Adriana: quando eu falei que eu não via incompatibilidade, eu vejo dificuldade, eu não              

vejo incompatibilidade. Eu acho que os aspectos centrais da governança, eles se            

constituem em oportunidade pro sistema seguir sendo uma política inovadora. Agora,           

assim, do conjunto a inserção de novos atores, pra mim, eu também não vejo como               

óbice, eu vejo como desafio. Como o sistema pode lidar com a inserção de novos atores                

no seu processo de gestão e governança, hoje, pra mim, é o principal desafio que o                

sistema tem, pra operar a governança.... Acho que a descentralização são rearranjos que             

a gente pode fazer de dimensionamento de serviços, tudo bem. Operar a governança do              

espaço regional, que não tem dono, não tem orçamento, é um ser mais etéreo, não é um                 

ente [risos], é difícil, pra gente tatear, procurar que modelo seriam mais adequados, mas              

eu acho o sistema muito mais refratário ainda pra inserção de novos atores. Às vezes, eu                

vejo o sistema falando pra ele mesmo, só pra ele mesmo, pra dentro, um ego. Acho que                 

a gente perdeu. Cristalizamos essa noção de conselho, conselho local. Mesmo os            

conselhos locais de saúde, que operam nos estabelecimentos de saúde têm sido            

refratário ao envolvimento da sociedade, de outros atores na prestação de serviço, por             

exemplo. Então, assim, eu acho que a inserção de novos atores é algo... isso... e operar a                 

governança no espaço regional, eu colocaria como grandes desafios pro sistema.  

 

Ana Paula Antunes: então, mais objetivamente falando Adriana, quais outros atores           

você chamaria pra essa conversa da governança, pra que ela possa ser mais inclusiva? 

 

Adriana: eu chamaria, por exemplo... eu faria uma discussão da relação           

público-privado no sistema; eu faria uma discussão com a sociedade civil organizada,            

que atuam em diversos pontos do sistema. E vejo que a forma como a gente se relaciona                 

com, por exemplo, esses que o Gregory citou, uns são organizados, outros, enfim, tem              

muito grupo na sociedade hoje que lida com economia colaborativa, com outras formas             

de participar da vida pública, e eu acho que o sistema se aproxima pouco dessas               

inciativas. 



 

 

Sidney: eu também, eu acho que o grande desafio é a inserção também de novos atores.                

Como o Gregory falou e a Adriana, eu acho que isso aí é uma grande dificuldade. A                 

maioria dos que estão lá, eles não abrem a possibilidade de outros... mais ou menos, um                

núcleo ali que não deixa outros participarem, não deixam outros decidirem também pra             

construção dessa governança que a gente tanto busca. 

 

Gregory: eu acho assim que, fora essa questão da inserção de novos atores – acabou               

que eu já tinha falado -, existe um desafio que é... em matéria de descentralização, a                

descentralização ainda hoje ela é muito distinta, quando você compara os diversos            

estados. Geralmente, estados da região norte há uma sobreposição que o estado tem             

frente aos municípios, na própria organização e gestão de serviços, diferentemente de            

alguns estados que descentralizaram demais, como no Paraná, no Ceará, Alagoas.           

Estados em que os municípios eles acabam tendo bastante força quanto à gestão de              

serviços, então eles têm um poder maior. Então, você tem um jogo de poder aí que a                 

própria descentralização gera. Você tem desafios hoje que a descentralização ela não se             

encontra de maneira igual no país, mas que todo mundo tem atenção básica nos              

municípios, especialmente na organização de serviços de alta e média complexidade ou            

ao acesso a como gerir esses serviços, ele é muito distinto no país. Então, assim, acaba                

que o processo de descentralização que foi feito, por não ter sido igual em todo o país,                 

eu acho que nós temos ainda um grande desafio nessa agenda... E, assim: não sei se é                 

possível mudar, porque ela é tão estrutural, já tem tanto tempo que está amarrada dessa               

forma, eu também não visualizo. Então, talvez, o desafio seja como operacionalizar o             

processo de regionalização no território, considerando essas distintas particularidades,         

essas especificidades que há no país no processo de descentralização. E o outro quadro              

aí que eu chamo mais a atenção é o da melhoria nas relações com o governo central,                 

com a perspectiva que isso também é distinto. Por exemplo, estado como São Paulo,              

Minas Gerais, em geral eles não estão interessados na participação do governo central,             

em qualquer processo ali que possa influenciar na organização deles, porque eles são             

muito autônomos. Diferentemente de alguns estados da região nordeste, da região norte,            

que demandam ali, que querem muito, esperam muito do governo central, que o             

governo central ajude muito. Então você também disparidades em relação a como seria,             



 

a como é capaz da gente tornar melhor as relações entre estados e municípios junto com                

o governo central. Isso também é distinto, e teoricamente o Ministério da Saúde teria              

que estar preparado pra atuar de maneira diferente conforme a todas essas diferenças do              

país. E eu acho que isso é um desafio, como também se a gente conseguisse se                

organizar para atuar de maneira distinta, conforme seja distinta a nossa relação com             

estados e municípios. Eu destacaria essas duas questões. 

 

Ana Paula Antunes: é o tema do território, né? e dos desafios federativos.  

 

Anne: só comentando um pouquinho da questão que ele trouxe, eu compartilho da             

visão que a Adriana trouxe, né? em relação... eu acho que há muita incompatibilidade              

dos conceitos de governança com a gestão compartilhada do SUS, né? Mas, que             

realmente são desafios. E dentro desses desafios que estão colocados aí, a inserção de              

novos atores, eu acho que tem muito a ver também com a questão da gestão               

participativa inclusiva. Hoje, com os atores que nós temos envolvidos, a gente já tem              

essa dificuldade de tocar essa gestão participativa inclusiva, mas que a inserção de             

novos atores seria... necessário, pra poder tá fomentando e poder tá melhorando essa             

discussão. Então, é isso. 

 

Ana Paula Antunes: você sente que existe uma incompletude do diálogo, que alguns             

atores não são ouvidos, do que você está falando efetivamente?  

 

Anne: então, é exatamente o que a Adriana colocou, né? falta de alguns atores, da               

inserção de alguns atores, mas é como eu falei: eu vejo muita relação também, eu vejo                

muito desafio com a gestão participativa inclusiva. Com os atores que nós temos hoje,              

realmente existe essa gestão participativa inclusiva? Então, realmente teria setores que           

poderiam estar sendo trazidos pra essa discussão, como a Adriana colocou. Mas eu vejo              

que aumentaria, talvez, o desafio de manter, de tocar essa gestão participativa inclusiva. 

 

Dulce: eu gosto muito do termo, além da descentralização, da desconcentração, que é             

um termo do direito administrativo. E colocaria como exemplo, que o nosso            

departamento tem, desde 2016, que é uma equipe de apoio nos estados, e eles nos               



 

representam lá. Então é uma desconcentração da gestão do Ministério da Saúde que nos              

representa, e tem uma participação bem junto ali com (?) cívico, com o conselho, com o                

Ministério Público. E é uma experiência assim que eu considero bem sucedida, de hoje              

né? Desde 2016, essa equipe está nos estados, eles dão um suporte muito grande, nos               

representam no estado. Inclusive, a missão deles ali é assistir o Ministério da Saúde              

perante o estado. Tem feito atividades muito grandes, bem profundas, o GSUS quando             

foi implantado teve um papel muito importante. Eles participam de reuniões do            

Conselho, agora na Covid também eles têm tido uma participação muito importante no             

próprio COI e acompanhando todo o processo e nos representando – o departamento e o               

Ministério da Saúde – lá. Eu colocaria também mais uma caixinha de desconcentração,             

que é o Ministério da Saúde lá no estado. 

 

Ana Paula Lopes: o que eu tenho pra contribuir nesse aspecto, como eu estou a pouco                

tempo aqui no Ministério, eu venho do mundo privado, o que eu observo é que a gestão                 

do SUS ela está muito mais preocupada e muito mais ocupada com o como fazer do que                 

com os resultados que isso traz das entregas que efetivamente o SUS deve fazer. Então,               

a gente conhece muito mais o como eu faço, formas de fazer, do quê o que isso me traz                   

de resultado. Acho que é isso. Aí envolve uma série de coisas, por exemplo: se eu                

conhecesse melhor aquilo que eu estou entregando, talvez a inserção de novos atores ela              

fosse mais fácil, pra conseguir fazer a inserção de novos atores, pra conseguir a              

descentralização, enfim, eu vejo muito isso, da relação das entregas com o como está              

sendo feito. 

 

Ana Paula Antunes: você percebe um foco maior no processo do que nos resultados?  

 

Ana Paula Lopes: exato.  

 

Maurício: eu vejo a relação entre os entes federados, que é um desafio, considerando              

muito a briga entre poderes, a gente tem aí, que acabam sobrepondo inclusive algumas              

definições técnicas, alguns padrões. Então, a gente tem aí uma briga por poder muito              

grande, que acabam sobrepondo as definições técnicas. E eu vejo também a gestão             

participativa inclusiva, considerando inclusive os desafios atuais, em compreender a          



 

real necessidade no nosso território, né? E vejo muito também, nesse tempo que estou              

aqui, um ano e dois meses no Ministério, vejo justamente o que a Ana Paula está                

dizendo: muita preocupação com o processo e a gente tem pouca acabativa. Tem lá              

definições e métodos, estabelecer para os processos, a gente busca as melhores fontes.             

Trazer uma definição adequada para o processo, mas a gente não tem o resultado              

esperado.  

 

Ana Paula Antunes: agora, pra terminar... Lara, você pode compartilhar a tela,            

daquela citação do Ato do TCU? Sobre a definição de governança adotada pelo Guia              

de Governança e Gestão em Saúde aplicável a secretarias e conselhos de saúde do              

Tribunal de Contas da União. TCU diz o seguinte: "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". Eu              

vou pedir pra cada um de vocês me dizerem se esse conceito de governança do setor                

público se ele é satisfatório, se vocês entendem que ele inclui todas as necessidades do               

SUS, e caso negativo, que outras palavras vocês inseririam nesse conceito? Vocês            

podem dizer uma ou duas palavras que vocês acham que deveriam ser articuladas             

nesse conceito. Em síntese, o TCU tá dizendo que a governança no setor público              

envolve liderança, estratégia e controle e esses três mecanismos servem pra avaliar,            

direcionar e monitorar a atuação da gestão. E aí a gente queria propor pra vocês que                

vocês dissessem se esse conceito vocês entendem como satisfatório pra gestão do SUS e              

se vocês complementariam esse conceito de algum modo, com quais palavras vocês            

complementariam? 

 

Gregory: satisfatório não é, né? Ele é muito centrado na perspectiva de controle, e com               

certeza há palavras que faltam aí, sem dúvida, acho que mecanismos de participação. É              

um viés que eles não trabalham. E aí acaba tendo outros termos que são equivalentes,               

acho que transparência é uma questão que, pra governança, é muito cara. Eu diria              

participação e transparência.  

 

Adriana: eu vou nessa mesma linha, eu acrescentaria colaboração.  



 

 

Ana Paula Lopes: eu incluiria aí, em vez de interesse da sociedade, mas nas              

necessidades. Porque os interesses podem estar muito além da necessidade na saúde. 

 

Dulce: eu concordo com a colocação do Gregory, e também é muito simples para o               

SUS, que tem uma diversidade muito grande, uma complexidade muito grande, eu acho             

que colocaria de novo a palavra consenso, que eu disse lá no início. Não tem controle,                

mas tem que chegar sempre ao consenso que a gente quer e do objetivo final de atender                 

a população. Então, ela não atende não. 

 

Anne: eu concordo com o que a Adriana e o Gregory trouxeram, né? E eu acho que                 

faltou colocar isso mesmo, essa questão da participação e essa questão da transparência.             

Eu achei bem importante o que o Gregory colocou.  

 

Sidney: eu também concordo com o Gregory e a Adriana. Em relação às palavras, elas               

são sinônimas, então não vai acrescentar. Eu concordo também que não é satisfatório e é               

importante a transparência, a participação e colaboração. 

 

Maurício: eu vejo essa frase muito com um direcionamento nas questões de            

monitoramento, como foi colocado pelo TCU. Então, a gente acaba vendo que falta             

justamente as entradas de colaboração. Tá muito focado no monitoramento de políticas            

públicas. 

 

 

 



 

5. ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM ESPECIALISTAS 

5.1 Descrição dos entrevistados 

Entrevistas 
 Nome completo Instituição Cargo/Formação Observação 
1 Tenente-Coronel Jorge 

Kormann 
Ministério da 
Saúde 

Secretário 
Executivo 
Adjunto 

Convite 
encaminhado no 
dia 20/08/20. Não 
obtivemos retorno 
de aceite. 

2  Secretaria de 
Atenção 
Especializada 
à Saúde 
(SAES/MS) 

 No aguardo da 
indicação de nome 
pelo Ministério da 
Saúde 

3 Airton Antonio Soligo Gabinete do 
Ministro do 
Ministério da 
Saúde 

Assessor do 
Ex-deputado 
(RO) e 
empresário de 
agronegócio 

A secretária de 
Airton Soligo 
solicitou telefones, 
mas não entrou 
em contato 

4 Jurandir Frutuoso Silva Conselho 
Nacional de 
Secretários de 
Saúde 
(CONASS) 

Secretário 
Executivo 
Médico; pós em   
gestão 

Convite 
encaminhado no 
dia 20/08/20. Não 
obtivemos retorno 
de aceite. 

5 Luiz Carlos Reblin Secretaria 
Estadual de  
Saúde do  
Espírito Santo 

Secretário de  
Saúde do ES 

Após 
encaminhamento 
de dois e-mail e 
contato por 
telefone, a 
secretária 
informou que 
assim que 
conseguir uma 
agenda entrará em 
contato. 

6 Rodrigo Cesar de 
Lacerda 

Conselho 
Nacional de  
Secretarias 
Municipais de  
Saúde 

Assessor 
Técnico 

Nome indicado no 
lugar de Mauro 
Junqueira. 
Entrevista 
realizada com 
sucesso no dia 
17/08/20 

7 ? Secretaria 
Municipal de  
Saúde de... 

? No aguardo da   
indicação de nome   



 

pelo Ministério da   
Saúde 

8 Carmen Zanotto Comissão de  
Seguridade 
Social e  
Família 

Deputada 
Federal 
(Cidadania/SC) 
Enfermeira  

Convite enviado  
no dia 31/08/20 

9 Adriana Ventura Membro 
Titular da  
Secretaria da  
Mulher da  
Câmara dos  
Deputados  

Deputada 
Federal 
(NOVO/SP) 
Doutora em  
Administração 
(FGV) 

Convite enviado  
no dia 31/08/20 

10 Coronel Manoel  
Fernandes Amaral Filho 

Secretaria de  
Governo de  
Presidência da  
República 

Secretário de  
Relações 
Institucionais 

Convite enviado  
no dia 31/08/20 

11 Pedro Palotti Instituto de  
Pesquisas 
Econômicas 
Aplicadas 
(Ipea) 

Especialista em  
Políticas 
Públicas e  
Gestão 
Governamental 

Entrevista 
realizada com  
sucesso no dia   
21/08/2- 

 

5.2 Situação das entrevistas 

 

5.3 Pontos destacados das entrevistas realizadas 

i. Compreensões gerais sobre o conceito de governança; 

ii. Percepções sobre a governança como mecanismo de fortalecimento do SUS; 

iii. Visões sobre os seguintes atos normativos: Acórdão TCU 2888, Decreto 9.203/2017            

e a Lei 13874/2019; 

iv. Instrumentos de pactuação intergovernamental e o aprimoramento da rede          

regionalizada. 

 

5.3.1 Entrevista com Rodrigo Lacerda 
Questão 1 - Como você compreende o conceito de governança, como ele apareceu             

pra você, tanto na sua formação quanto na atuação profissional? Que sentidos de             

governança você percebe como mais adequados para falar especialmente de          

políticas de saúde?  



 

Alcance da governança na atualidade - o tema está sendo muito discutido tanto na              

iniciativa privada quanto no setor público; o tema da governança participativa tem sido             

bastante debatido no CONASEMS, e é um grande desafio; essa discussão faz parte             

também da agenda de vários órgãos públicos, como TCU, Universidades etc.; 

06:28: "Os princípios e diretrizes da governança são os mesmos. A gente não foge e não                

vai fugir daquilo que é a governança na sua essência. Mas como exercer a governança               

na prática, a gente vai ter aspectos que têm que ser levados em consideração de acordo                

com a realidade e a situação de cada entidade, de cada ente que trabalha a governança.                

As instituições privadas que trabalha a governança corporativa, por exemplo, no           

desenvolvimento sustentável em suas várias temáticas demanda governança global, por          

exemplo. Os organismos multilaterais, bancos… eles chamam da "boa governança", e a            

governança pública é muito utilizada nos organismos públicos." 

07:29: "A Governança no Sistema Único de Saúde tem suas características específicas            

que têm que ser consideradas. A Governança em Rede ela é formada em fazer uma               

governança no Sistema Único de Saúde, ela é uma governança onde os entes têm              

autonomia. E exige muito mais na prática, na organização da governança, nós            

conseguirmos que os entes, que são partes desse processo, eles consigam buscar um             

entendimento comum. Isso é um desafio muito grande. Na verdade, a gente já discute              

governança dentro do Sistema Único de Saúde pública, seja local ou seja municipal,             

regional ou até mesma nacional. A gente tem órgãos como a CIR, a CIB, até mesmo a                 

tripartite, que são órgãos de governança". 

08:29: A Governança é fundamental para que a gente consiga organizar e melhorar o              

Sistema Único de Saúde, e a gente dar uma melhor resposta, porque, ao longo do tempo,                

nós priorizamos muito um dos princípios, que é a descentralização do Sistema Único de              

Saúde, com foco principalmente na municipalização. E também, como princípio, a           

regionalização deveria ter tido a mesma preocupação que nós tivemos naquele tempo,            

da mesma forma e com a mesma intensidade que a descentralização do Sistema Único              

de Saúde. Como o SUS é organizado em rede, de forma hierarquizada, se nós não               

tivermos espaço de governança, de gestão compartilhada, que a gente consiga           

minimamente garantir acesso de forma oportuna e com qualidade ao cidadão, a gente             

nunca vai ter um Sistema com as garantias constitucionais que ele tem. Isso é um               

desafio muito grande trabalhar na governança." 



 

 

Questão 2 - Você falou sobre vários conceitos quase adjetivos da governança, é             

algo que a gente está encontrando no campo também. É a polissemia do conceito.              

Como você vê o decreto de governança do governo federal, de 2017? Como esse ato               

normativo pode contribuir para a gestão do SUS, para consecução dos princípios            

do SUS?  

É um desafio muito grande; necessidade de revisão da governança no SUS, para             

qualificação da participação, a partir até mesmo das responsabilidades dos entes federais            

na gestão da rede de atenção à saúde; Há um excesso de normatização, por parte do                

Ministério da Saúde, de forma tripartite, que talvez dificulta esse processo. 

12:34: "A governança do SUS, ela interfederativa, ela, de certa forma, é colaborativa,             

participativa e em rede. E, ao mesmo tempo, nós temos dificuldade em relação à              

autonomia. Uma vez que você constrói normas centralizadas, principalmente com          

definição de financiamento de forma amarrada, você não estimula o planejamento de            

forma participativa e ascendente, respeitando as especificidades e as necessidades nas           

regiões e nas macrorregiões de saúde. Aí você tem que fazer uma governança e um               

processo de articulação junto com os entes que, na maioria das vezes, já estão definidos               

os investimentos pra quê, pra onde gastar. Isso causa uma dificuldade na hora de exercer               

essa governança, devido a falta de liberdade que você tem pra alocar o financiamento de               

acordo com o entendimento comum, e com a articulação necessária que tem que ser de               

forma participativa." 

13:46: "Se nós olharmos o Decreto, ele de certa forma é super importante, nós              

respeitarmos os princípios e as diretrizes do processo de governança". 

 

Não existe um conceito universal de governança, existe o que é comum a todos. Há               

dificuldade de exercer a governança na prática. Mesmo o Ministério da Saúde sendo um              

agente do Estado, é necessário dar uma satisfação ao executivo, legislativo e ao             

judiciário. Apesar da autonomia do MS e dos gestores, há uma interferência normativa             

advinda de prefeitos, da câmara de vereadores, dos estados, e mesmo do judiciário, a              

partir de suas decisões, que vêm contrariando o processo de governança. O SUS             

responde por demandas de políticas públicas, neste caso a governança não pode ter o              

mesmo sentido e o mesmo direcionamento da governança no setor privado, isso porque             



 

o SUS tem uma responsabilidade social muito grande em suas ações no campo da              

saúde.  

 

Questão 3 - O COAP pode se constituir efetivamente como um instrumento de             

pactuação e gestão do SUS sob o ponto de vista dos governos regionais e locais?  

Dentro do conceito de Contrato de Organização Pública ele é importante. No Sistema             

Único de Saúde, as responsabilidades, muitas vezes, se sobrepõem entre os entes. E se              

isso não estiver de forma clara não é possível responder à sociedade por esse processo.               

Tem que ter um documento que formaliza o processo de organização de rede de atenção               

e traz responsabilidades que seja financeira, assistenciais etc.  

19:18: "Com o processo de descentralização com foco na municipalização ou no estado,             

nós criamos localmente, regionalmente uma certa disputa entre os entes, porque isso            

dificulta esse processo de articulação da governança na prática." 

20:03: "Eu percebo que quando os municípios, o estado ou qualquer ente percebe que              

ele pode ter algum tipo de prejuízo financeiro, ou outros, seja político ou particulares,              

eles, como se diz, não querem mais participar desse processo. Então, nós temos que              

fortalecer o processo de regionalização do Sistema Único de Saúde, porque nós temos             

que definir isso de forma participativa. Pra isso, acho que o financiamento de interesse              

regional, ele tem de ser da região de saúde ali…. Por mais que ele seja alocado no                 

estado, seja alocado no município, ele tem que ter uma referência regional a ser              

discutida de forma participativa." 

 

Não é possível falar de normas verticalizadas para todo o Brasil, é necessário respeitar              

as especificidades regionais de cada território; As decisões devem ser tomadas de forma             

participativa; As decisões e ações no setor da saúde pública devem prezar pelo capital              

social e não pelo lucro como as iniciativas privadas; fragilidades no planejamento local             

da gestão da saúde. 

 

Questão 4 - Você conhece a Lei de Liberdade Econômica, seu conteúdo? Existe             

alguns elementos dessa Lei que possam contribuir com a gestão SUS? 

Não tem conhecimento profundo da lei e da sua relação com o SUS; Saúde não pode                

ser entendido como mercadoria; importância estratégica, principalmente no momento         



 

atual de pandemia, de termos o SUS; há centralização de poucos grupos dominando o              

mercado da saúde privado; tomar cuidado para que o SUS não entre na mesma              

percepção de saúde como um produto que possa ser comercializado; com a pandemia,             

ficou nítida a importância do Sistema Único de Saúde ser fortalecido - primordial para              

a segurança e até proteção da nação. 

 

Questão 5 - Sobre o acórdão do Tribunal de Contas, como você avalia a noção de                

governança produzida pelo TCU e que impactos você percebe na gestão           

municipal?  

O TCU aponta o que eles (o MS) sentem dificuldade: de se organizar, de dar resposta. 

27:57: "Traz algumas premissas que devem ser consideradas. Nós não podemos deixar            

de considerar, dentro desse processo de organização, a necessidade de reconhecer a            

nossa interdependência. Se nós entes federais não reconhecermos, não entendermos que           

temos que nos unir, que temos que nos correlacionar, de forma articulada, para dar              

conta do processo de estruturação do Sistema Único de Saúde, nós não começamos o              

processo de governança, depois a gente tem que ter esse processo como uma relação de               

confiança. E isso tem sido uma dificuldade, até pela disputa que existe hoje no              

territórios, tanto entre município e município, município e capital, capital e estado…            

Até porque dentro da legislação do Sistema Único de Saúde, o estado tem papel de               

coordenação. Nós temos o foco de descentralização, e o estado atua como coordenador.             

A partir do momento que o estado começa a prestar serviço e concorrer juntamente com               

os municípios, você aumenta ainda mais essa divergência nos territórios." 

 

Há necessidade de um entendimento em que seja possível partilhar o poder, abrindo             

mão de decisões unilaterais para decisões participativas e de forma cooperativa, do            

contrário não será possível chegar a lugar nenhum; necessidade de um poder decisório             

transparente, coletivo, participativo e integral versus processo de governança         

autoritário; necessidade de garantir os consensos, para isso é necessário abrir mão do             

poder individual para o poder coletivo, com foco no cidadão; importância do            

planejamento ascendente. 



 

 

Palavras finais - Destacou a importância do nosso trabalho para fortalecimento da            

governança no SUS e garantia da qualidade do serviço ao cidadão. 

 

5.3.2 Entrevista com Pedro Palotti 

Questão 1 - Como esse conceito sobre governança que aparece muito forte na             

literatura nas últimas décadas começam a ser incorporado pelos países e se            

ingressar na legislação? Como você enxerga esse conceito na legislação brasileira? 

Movimento internacional de acentuação de uma governança que tem como          

característica os mecanismos de coordenação, que, utilizada na esfera pública, traz           

adaptações que dependem da característica de cada país; Muitos estudos da União            

Europeia discutem a governança da perspectiva da criação de novas instância           

supranacionais - governança multinível, que destaca os mecanismos que possam          

coordenar a ação dos Estados, ampliar os canais de legitimidade democrática, criação de             

instâncias técnicas que vão tentar suprir a necessidade da ação conjunta; a governança             

foi encampada de forma muito evidente pelo TCU, inclusive na avaliação de políticas             

públicas, o que é questionável do ponto de vista das condições técnicas e da              

legitimidade política para realizar essas avaliacões. 

10:30: "O TCU foi responsável por organizar um conjunto de bases de dados que vão               

mirar vários aspectos muito relevantes da gestão governamental. Eles têm, inclusive,           

duas ondas: acompanhamento da gestão de pessoas; a gestão da tecnologia da            

informação; a gestão de organização do centro de governo, o que desembocou numa             

normatização que é calcada nas próprias diretrizes do Tribunal. E o Decreto que foi              

publicado pelo governo brasileiro, ele exemplifica isso. Ali, a gente tem basicamente            

três grandes pilares: liderança, estratégia e o controle. Então, esse aspecto da            

governança acaba se acentuando. E uma coisa que me impressiona ainda é como que,              

por parte do Executivo Federal, essa agenda foi implementada, a própria Casa Civil tem              

atuado nesse sentido, elaboraram um guia sobre avaliação Ex Ant e Ex Post de políticas               

públicas e também um guia relacionado a governança pública. Eu pude acompanhar            

Prof. Guy Peters quando esteve aqui no Brasil, ele foi à Casa Civil realizar uma palestra                

sobre Governança Pública, salvo engano ele assina uma nota introdutória nesse guia da             

Casa Civil. Há um movimento também do Executivo Federal, mas parece que do ponto              



 

de vista da consistência de dados, da reunião de subsídios para uma política pública, o               

TCU avançou mais do que o próprio Executivo, em que pese a criação de instâncias,               

como o Decreto prevê, instância técnicas, uma instância geral, um comitê geral de             

governança e câmaras técnicas pra discutir assuntos específicos. Um outro ponto           

relevante é uma atuação na lógica da desburocratização. Isso praticamente existiu           

durante quase todas as gestões, desde a redemocratização. A gente tem desde o prêmio              

da ENAP, o prêmio Hélio Beltrão, que depois se transformou em prêmio Inovação;             

esforços também no sentido do governo eletrônico, que atualmente tomou o nome de             

Governança Digital. Esse, eu acho que é um esforço presente no Executivo, presente no              

Ministério da Economia, e houve um avanço sim na criação de instâncias de             

coordenação para transformação dos serviços públicos brasileiros. Mas me parece algo           

mais pontual e não uma estratégia orgânica de construção da governança. Um último             

ponto que se reflete no exterior e eu acho que esse reflexo vai ficar cada vez mais claro                  

aqui no Brasil é a ênfase, em boa parte da literatura sobre governança, de aspectos               

gerenciais e técnicos e, em uma boa medida, um escampeamento do aspecto político da              

governança. Acho que isso é algo preocupante porque a governança ela vai ter que lidar               

com aspectos políticos, seja da representação formal, os representantes eleitos que vão            

interferir, que vão normatizar uma série de outras diretrizes pra atuação do governo; seja              

do ponto de vista da participação social. Em democracias, a participação é fundamental,             

e eu acho que uma parte do pessimismo, da descrença em relação às instituições, tem a                

ver com o discurso excessivamente técnico da governança. No caso da Europa isso é              

muito claro. A gente observa de fora, eles avançaram mais na criação de instâncias de               

coordenação e governança, ao mesmo tempo em que distanciaram mais o processo            

decisório do cidadão. E esse cidadão se sente pouco empoderado num contexto            

democrático, em que as decisões são tomadas por Bruxelas. Então, elas se tornam ainda              

mais distantes da própria realidade, isso amplifica a descrença em relação à qualidade e              

à legitimidade das decisões que são tomadas. Transportando isso para o caso brasileiro,             

isso se torna ainda mais grave se a gente observar que um órgão muito competente, mas                

não submetido aos controles democráticos, se torna protagonista, ou pelo menos um dos             

principais protagonistas dessa discussão." 

 



 

Questão 2 - Como você interpreta a adoção ou a incorporação de governança no              

Sistema Único de Saúde? Que diagnósticos você percebe que foram feitos para que             

a governança tenha sido alçada a um modelo de gestão?  

O SUS, da maneira como ele foi desenhado e formulado pela Constituição e depois              

implementado nos anos 90 em diante, parte de um conceito de governança, mesmo que              

não explícito; Políticas sociais e o papel do estado - no campo da saúde, já havia                

iniciativas do próprio governo federal de criação de um sistema nacional, entre o final              

da década de 1970 a início da década de 1980. O que faltava às experiências no campo                 

da saúde nessas décadas era a participação dos estados e dos municípios como entes              

governamentais responsáveis pela implementação dos serviços. A própria Saúde parte          

de uma definição clara de atuação conjunta, de coordenação esforços e de interlocução             

com os gestores subnacionais como com entidades de prestadores de serviços, de            

usuários do Sistema no âmbito dos Conselhos. Esse foi um grande passo dado ao longo               

dos anos 1990 que contribuiu para estruturar o Sistema. As iniciativas de um sistema              

nacional já existia, mas elas eram isoladas no Governo Federal. 

22:17: "Um outro elemento importante de coordenação hierárquica por um lado -            

obrigação que estados e municípios aplicassem percentual de seu orçamento na saúde,            

acho que isso foi muito importante para coordenar os esforços da federação como um              

todo, e um formato que depois foi se organizando com maior clareza de coordenação              

por meio de transferências diretas, fundo a fundo, do governo nacional para estados e              

principalmente para os municípios. Esse poder de indução que o governo federal            

assumiu ele foi muito importante pra concretizar serviços que pudessem ter um tipo de              

uniformização maior no âmbito local. Será que esse é o modelo único e é um modelo                

que deveria ser adotado em todas as políticas públicas? Eu acho que não             

necessariamente. (...). Tem um texto da Cibele Franzese e Fernando Abrucio, em um             

livro sobre coordenação e políticas públicas, é o artigo que sintetiza a tese de doutorado               

dela (...). Eles discutem quais são as consequências do arranjo institucional para as             

políticas públicas, e isso é muito óbvio no caso da Saúde. A Constituição imprimiu um               

novo formato de coordenação e governança para o caso da Saúde, especificamente. No             

entanto, a gente tem o caminho inverso. Os sistemas de políticas públicas também             

imprime uma nova organização, um novo modelo pro arranjo político institucional mais            

amplo. E o SUS seria o exemplo mais claro. Depois da organização do SUS, a gente                



 

teve um outro sistema relativamente bem sucedido, que é o Sistema Único de             

Assistência Social, o SUAS." 

 

A Educação também vem discutindo há muito anos como organizar um sistema            

nacional. Em 2018, a segurança pública aprovou o Sistema Único de Segurança Pública. 

 

25:14: "No caso das políticas sociais, a centralização e a coordenação de esforços             

conjuntos pra tentar implementar o sistema que seja universal, ela faz muito sentido             

para que todo cidadão, independente da localidade em que ele viver, tenha acesso aos              

mesmos serviços de saúde ou pelo menos a um básico comum. Faz muito sentido              

quando a gente pensa em políticas sociais, pra outras políticas públicas isso pode não              

ser o fato, a gente pode ganhar mais com os sistemas menos centralizados e menos               

induzidos pelo governo nacional. (...). O SUS, ele nasce e acho que seria um grande               

marco da sua organização é uma constituição que incluiu dentro da sua organização o              

conceito de governança. E aí, pensando entes federados e a sociedade civil como um              

todo. Acho que isso explica boa parte do avanço que a gente teve, em pouquíssimo               

tempo, são só 30 anos, de inclusão, principalmente das camadas mais pobres (...), uma              

população SUS dependente. É exatamente a população mais pobre. (...). O SUS            

promoveu a diminuição das desigualdades. Somente 25% da população tem acesso a            

planos de saúde, então 75% não tem nenhum plano. E a maioria da população com               

acesso a planos saúde são da classe A e B. Então, o SUS é assim o grande sistema que                   

vai oferecer serviços de saúde à população mais pobre." 

  

Questão 3 - Que governança é essa que tem sido apresentada agora muito na              

racionalidade do TCU, e partir da leitura que você fez do Acórdão, que elementos              

de governança estão presentes que a gente pode entender como novidade? 

O TCU atua com recursos federais que são repassados pela União, e há uma tendência               

de exacerbação do ente central muito grande; Os recursos da União que são transferidos              

para estados e municípios, mesmo com a transferência, permanecem como recursos da            

União. Este é um vetor de forte centralização. Pilar preponderante do TCU - controle.              

Dentro da coordenação federativa, não é todo recurso repassado pra estados e            

municípios que a União tem condições de controlar. No caso da Saúde, o que não ocorre                



 

em outras políticas sociais, há uma estrutura administrativa direcionada para a           

fiscalização e controle que é o Denasus. Para o TCU, esse arranjo do SUS não é                

suficiente.  

 

35:11: "O que me impressionou no Acórdão (...) é a ideia de que a CIT primeiro tenha                 

que normatizar, hierarquicamente definir as condições para que o COAP possa ser            

assinado por estados e municípios. Acho que não é exatamente esse o papel da tripartite.               

Em que pese também haver estudos que a gente observa uma centralização muito             

grande da União. Então, a União já tem o poder de agenda. Ela já escolhe o que ela                  

apresenta ou não no âmbito da tripartite. Ela consegue reverter vetos de estados e              

municípios. Então, ela já é muito empoderada nessa instância. O Acórdão me aparece             

apontar para uma necessidade ainda maior de controle e centralização no âmbito da             

União. Eu acredito que não necessariamente a gente vai ter um serviço mais efetivo com               

essa centralização." 

36:05: "A regionalização no caso do SUAS é muito deficiente, no caso do SUS me               

parece que ela avançou mais, até pela própria institucionalidade da política de saúde,             

mas também é um desafio muito grande (....). No caso do Acórdão, me parece uma               

tentativa de apostar em um modelo que pode não funcionar versus outros motivos que              

não estão necessariamente relacionados ao protagonismo da União. O próprio modelo           

da COAP (...), ele aposta num enrijecimento maior das relações entre os entes federados              

e na punição via ação judicial. Então, já é um modelo que causaria muito engessamento               

e responsabilização. Acho que essas são duas grandes apostas, pelo menos, vamos dizer             

assim, as consequências de organização do COAP. Me parece que as atividades            

preparatórias para o COAP são muito mais interessantes, que é a ideia de planejamento              

regional, de organização conjunta, de definição de papéis, então, eu acho que tem um              

arranjo que precisa existir, pro COAP existir, que é muito mais interessante, me parece              

muito mais eficaz do que o instrumento em si. O que me chamou a atenção no caso do                  

TCU é que eles apostam muito mais no instrumento e na formalização dessas relações, e               

aí acentuando a hierarquia, acentuando o aspecto de punição e de responsabilização, do             

que nos seus aspectos, que pra mim são muito mais interessantes, de planejamento, de              

ação conjunta, de definição de papéis no âmbito Bipartite e da CIR, das comissões              

inter-regionais, e na criação de instrumentos que possam fazer valer essas pactuações. E             



 

aí, por exemplo, os consórcios podem ser uma aposta muito mais eficaz, e aí a               

participação dos estados e da própria União nos consórcios, do que o próprio COAP              

(...). Essa é uma aposta da União, foi a União que criou o COAP (...). Essa aposta se dá                   

pelos aspectos institucionais e de punição do instrumento e não sobre esses aspectos de              

coordenação e ação conjunta. Me parece que o Ministério com o COAP tentou             

centralizar um pouco mais e deixar mais explícitas responsabilidades, e o TCU            

embarcou nessa via (...). O Acórdão é de 2015, mas as notícias que eu tenho dos colegas                 

lá do Ministério, é que foi um modelo que não vingou." 

 

O TCU aposta mais na institucionalização e menos nos aspectos de planejamento, de             

coordenação e de institucionalização da cooperação. 

 

Questão 4 - Você conhece a Lei de Liberdade Econômica? Como você a interpreta?              

Como você a relação dessa Lei com a gestão de saúde no Brasil? Se você vê alguma                 

relação. 

Conhece a lei pelo debate na imprensa e fazendo uma leitura rápida pra entrevista. Não               

tem muita relação direta com a governança e o SUS. 

 

51:57: "Pensando em modelos de governança, a parte das inovações da gestão pública             

foram muito mais apropriadas pelos municípios e estados do que pela União. Por             

exemplo: a discussão de novos formatos organizações, a discussão de parceria com            

entidades privadas, a priori, eu acho que elas podem sim ser muito positivas para o               

Sistema funcionar, e elas se materializaram de forma mais clara na atuação dos estados              

e dos municípios. Como a Lei de Liberdade Econômica diz respeito a essa relação com               

o mercado, eu acho que boa parte do que ela normatiza tem a ver com, e vai ter                  

implicações mais claras, para estados e municípios, porque são eles que inovaram na             

gestão os serviços. Foram eles que criaram organizações sociais, criaram consórcios           

públicos ou normatizaram pagamentos da iniciativa privada pra prestação de serviços           

públicos. Então, boa parte da normatização vai se aplicar no nível subnacional. No caso              

da União, me chamou a atenção o artigo quinto da lei que fala do impacto regulatório.                

Acho que ali a gente tem decisões do próprio Ministério da Saúde que vão impactar a                

gestão pública. Ou se a gente pensar o setor Saúde no âmbito federal, que aí envolveria                



 

agências reguladoras, as decisões da MS impactam sim o mercado, e aí eu fiquei muito               

curioso pra entender como é que vai ser normatizado. Me parece que aquele artigo não               

foi normatizado ainda, ele fala ali de um regulamento pra isso. Me chamou atenção esse               

aspecto da lei, em que medida decisões feitas no âmbito da União, aí a gente pode                

pensar no próprio Congresso Nacional, quando cria uma lei que vai impactar os             

prestadores privados, se há estudos, se a gente conseguiria munir de evidências mais             

robustas as decisões no âmbito da União. Então, aquele artigo ali tem uma relação que               

pode ser tanto uma relação na Congresso, na pactuação de novas legislações, pode ser              

no âmbito das agências reguladoras, quando normatizam aspectos que vão interferir, por            

exemplo, na execução dos planos de saúde ou na regulação dos agentes privados que              

são supervisionados pela ANVISA. E no caso do próprio Ministério, tem portarias que             

vão impactar os repasses e a execução de recursos pelos entes subnacionais. O último              

ponto sobre isso, aí não tem nenhuma relação direta com o mercado assim, mas              

pensando no aspecto do nosso federalismo fiscal, uma queixa bem fundamentada de            

estados e municípios é que, se é verdade que a União conseguiu coordenar esforços              

durante os últimos trinta anos para prover e ampliar serviços de saúde em todo o               

território nacional, também é verdade que com o tempo houve um redirecionamento            

desses recursos por diversas razões, e vários programa financiados pelo Ministério           

tiveram seus repasses diminuídos, se se considera a inflação. Então, com o tempo,             

alguns programas governamentais, eles passaram a implicar muito maiores custos para           

os municípios principalmente do que pra União (...). O gasto dos municípios com saúde              

é bem acima do mínimo constitucional. Houve um processo de devolução meio que             

descoordenado em alguma medida, quando a União congelou alguns repasses para           

alguns programas, ela redirecionou pra outros… ou criando novos programas ou           

atendendo novas demandas do setor saúde, e ampliou os custos, principalmente dos            

municípios, com o financiamento do sistema. Esse é um aspecto interessante, não sei se              

a Lei da Liberdade Econômica vai lidar com isso, mas é um aspecto pensando aí do                

ponto de vista orçamentário, de financiamento do Sistema muito importante." 
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