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RECOMENDAÇÃO Nº 03/2022

Proc. IDEA 003.9.160735/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio dos

Promotores  de  Justiça  infrafirmados,  designados  para coordenar o

GT/Coronavírus com atribuições específicas sobre os temáticas ora abordadas,

e com supedâneo no plexo de atribuições descritas nos artigos 127 e 129, II,

III, VI e IX, da Constituição Federal e no artigo 75, IV, da Lei Complementar

11/96;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como

disposto no art. 127 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio

público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos termos dos

artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal – CF/1988, artigo

25, inciso IV, alínea “a” e “b”, da Lei n.º 8.625/93, e artigo 72 da Lei

Complementar Estadual nº 11/96 – Lei Orgânica do MPBA;

CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental, assegurado nos termos

do art.  6º  e 196 da Constituição Federal,  cabendo ao Estado,  em todas as

esferas, o dever de promover, proteger e recuperar a saúde da população;
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CONSIDERANDO a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

– ESPII declarada pela Organização Mundial de Saúde na data de 30 de

janeiro de  2020,  em razão da transmissibilidade do novo coronavírus,  bem

como a declaração de pandemia da COVID-19, doença causada pelo agente

etiológico, também emitida pela OMS, em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO que, também em termos constitucionais, conforme os

ditames do art. 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um  sistema único, organizado de

acordo com as diretrizes da descentralização, da participação comunitária e da

integralidade;

CONSIDERANDO que o mesmo art. 198 da Carta Política, em seu § 3º, inciso

III,  reza  que  a  Lei  Complementar  estabelecerá  “as  normas  de  fiscalização,

avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual,

distrital e municipal”;

CONSIDERANDO que os agentes públicos devem obrigatoriamente velar pela

observância dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública

esculpidos no artigo 37 da CF/1988, quais sejam a legalidade, a

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/1990, que normatiza as

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização

e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências,

prevê no seu art. 16, inciso XIX, que compete à Direção Nacional do Sistema

Único  de Saúde (SUS) “estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e

coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território

Nacional em cooperação técnica  com os  Estados, Municípios  e  Distrito

Federal”;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.689/1993 instituiu, no seu art. 6º, o

Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Ministério da Saúde, abordando a



Av. Joana Angé� lica, nº 1.312, 4º Andar, Sala 402 – Nazaré�  – CEP: 40.050-001 – Salvador/BA.
E-mail: gtcoronavirus@mpba.mp.br / Tél.: (71) 3103-6433 / Fax: 3103-6506

sua descentralização por meio dos componentes estaduais e municipais da

auditoria SUS;

CONSIDERANDO que toda a regulamentação do Sistema Nacional de

Auditoria (SNA) no âmbito do Sistema Único de Saúde, promovida pelo

Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, prevê a existência e atuação do

seu componente MUNICIPAL, “sem         prejuízo         da         fiscalização         exercida         pelos  

órgãos         de   controle     interno     e externo  ” (art. 1º);

CONSIDERANDO  ainda que o art.  3º  do reportado decreto regulamentador

atribui ao SNA, “nos     seus     diferentes     níveis     de     competência  , [...]: I - à

análise:

a) do contexto normativo referente ao SUS; b) de planos de saúde, de

programações e de relatórios de gestão; c) dos sistemas de controle, avaliação

e auditoria; d) de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar; e) de

indicadores de morbi-mortalidade; f) de instrumentos e critérios de acreditação,

credenciamento e cadastramento de serviços; g) da conformidade dos

procedimentos dos cadastros e das centrais de internação; h) do desempenho

da rede de serviços de saúde; i) dos mecanismos de hierarquização, referência

e contrarreferência da rede de serviços de saúde; j)  dos serviços de saúde

prestados, inclusive por instituições privadas, conveniadas ou contratadas; l)

de prontuários de atendimento  individual  e  demais  instrumentos  produzidos

pelos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares; II - à verificação:

a) de autorizações de internações e de atendimentos ambulatoriais, b) de tetos

financeiros  e  de  procedimentos  de  alto  custo;  III  -  ao  encaminhamento  de

relatórios específicos aos órgãos de controle interno e externo, em caso de

irregularidade sujeita a sua apreciação, ao Ministério Público, se verificada a

prática de crime, e o chefe do órgão em que tiver ocorrido infração disciplinar,

praticada por servidor publico, que afete as ações e serviços de saúde.”

CONSIDERANDO que, para o exercício da atividade de Auditoria Municipal do

SUS, além da criação do componente municipal  do SNA por Lei  Municipal,

devem também ser criados cargos de auditores de saúde;
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CONSIDERANDO que, em consonância com a normativa federal, o Município

de Salvador criou o cargo de Auditor em Saúde Pública, com detalhamento das

atribuições constantes da Lei Municipal nº 5.700/2000;

CONSIDERANDO  que,  em 23 de dezembro de 2020,  foi  sancionada a  Lei

Complementar nº 76/2020 que, no seu art. 30, após estabelecer a

redistribuição dos servidores do cargo efetivo de Auditor em Saúde Pública

para a Controladoria Geral do Município, determinou no seu §3º, em afronta à

normativa federal, que “O Controlador Geral do Município poderá

designar os servidores ocupantes do cargo efetivo de Auditor em Saúde

Pública redistribuídos para a Controladoria Geral do Município para

realizar atividades de  controle  interno em  geral, nos  termos  do

regulamento”;

CONSIDERANDO que, em 19 e abril de 2022, foi publicado o Decreto nº

35.377, acrescentando o art. 2º ao Decreto nº 35.283/2022, seguindo o qual:

“Art. 2º -A. Para os fins de cumprimento do disposto no §3º do art. 30 da

Lei Complementar 76/2020, fica autorizado o Controlador Geral do

Município a designar os servidores ocupantes do cargo efetivo de Auditor

em Saúde Pública redistribuídos para a CGM para realizar atividades de

controle interno em geral, em quaisquer das unidades, coordenadorias,

núcleos ou corregedoria, na forma disciplinada pelo Regimento Interno da

CGM”.

CONSIDERANDO que o referido dispositivo não atende ao estabelecido na Lei

Complementar nº 76/2020, visto que não discrimina especificamente as

funções que  serão  desempenhadas  pelos  referidos  Auditores  em  Saúde

Pública, não cabendo fixar atribuições que não sejam típicas do referido cargo;

CONSIDERANDO que já se implementou a condição suspensiva constante do

§ 2º, do art. 30 da Lei Complementar nº 76/2020, segundo o qual “após

cessados os efeitos decorrentes da Lei Complementar Federal nº

173/2020, o Poder Executivo Municipal enviará projeto de lei dispondo

sobre a reestruturação do cargo efetivo de Auditor em Saúde Pública.”
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CONSIDERANDO, de outro giro, que a Lei Complementar nº 141/2012, que

trata dos valores mínimos a serem aplicados pelos entes federados em ações e

serviços de saúde e dá outras providências, ao tratar da fiscalização da gestão

da saúde, determina no seu art. 38 a participação do sistema de auditoria do

SUS de cada ente federado na fiscalização do cumprimento das normas da Lei

Complementar  com ênfase,  dentre  outros  pontos,  à  aplicação dos recursos

vinculados ao SUS, constando do seu art. 36, inciso II que “o gestor do SUS

em cada  ente  da  Federação  elaborará  relatório  detalhado  referente  ao

quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes

informações: [...]  II  – auditorias realizadas ou em fase de execução no

período e suas recomendações e determinações”;

CONSIDERANDO que a mesma Lei Complementar Federal nº 141, em seu art.

42, DETERMINA que “os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação

do SUS, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, deverão verificar, pelo sistema de amostragem, o cumprimento do

disposto nesta Lei  Complementar,  além  de  verificar  a  veracidade  das

informações constantes do Relatório  de  Gestão,  com ênfase na verificação

presencial dos resultados alcançados no relatório de saúde, sem prejuízo do

acompanhamento pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério Público

com jurisdição no território do ente da Federação”;

CONSIDERANDO  que houve o aporte contínuo de recursos ao Município de

Salvador,  bem como aplicação de montantes próprios para a promoção das

ações  e  serviços  em saúde  nos  últimos  anos,  especialmente  em razão  da

emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO que, apesar de providos os cargos de auditores e das claras

atribuições a eles conferidas por lei, na forma constante do art. 37, II da

Constituição Federal, bem como do dever ora evidenciado de realização das

auditorias no que se refere à aplicação de recursos, este Ministério Público não

tomou     conhecimento     de     qualquer     auditoria     municipal     do     SUS     efetivada     nos  

anos de     2020,     2021     e 2022,   conforme certidões em anexo, expedidas pelo
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Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CESAU), pelo Centro de

Apoio Operacional ás Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa

(CAOPAM) e pela Secretaria Processual e Administrativa das Promotorias de

Justiça  de Saúde  de Salvador,  o  que,  caso se  confirme,  pode caracterizar

greve omissão, levando-se em consideração o elevado montante de recursos

do SUS disponibilizados para o combate à COVID-19, através de contratações

simplificadas, regulamentadas pela Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO que a realização de funções não previstas como atribuições

do cargo de Auditor em Saúde Pública prejudica a eficiência e a resolutividade

dos  serviços  prestados  pelo  ente  público  à  sociedade,  na  medida  em que

eventuais inconformidades e irregularidades deixam de ser devidamente

constatados e posteriormente retificados pela Administração;

CONSIDERANDO  que a inclusão de atividades que não constam no rol  de

funções previstas para o cargo de Auditor em Saúde Pública pode configurar

desvio de finalidade, a ensejar eventual responsabilização;

CONSIDERANDO que tal cenário é capaz de ensejar efeitos deletérios diretos

no âmbito da própria assistência à saúde ofertada à sociedade, não apenas em

razão da ausência de controle dos recursos a serem aplicados na promoção da

saúde pelo Município, mas também porque a Auditoria em Saúde Pública não

se limita à fiscalização contábil e financeira, incidindo suas atividades também

na operacionalização das ações e serviços sanitários;

CONSIDERANDO que o Sistema de Auditoria, por mais que se inclua na

estrutura organizativa do Poder Executivo, está vinculado diretamente ao

Sistema Único de Saúde, e deve possuir, por sua própria natureza, autonomia

para desempenhar suas funções independentemente dos sistemas de controle

da Administração Municipal;

CONSIDERANDO que a inocorrência de auditorias e a vinculação do cargo de

Auditor em Saúde Pública aos quadros da Controladoria Geral do Município, à
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vista do exposto, podem representar verdadeiro desmonte do Sistema de

Auditoria em Salvador, o que não se pode admitir;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem

como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da

Lei  Complementar  n.  75/93 e art.  27,  parágrafo único,  inciso VII,  da Lei  nº

8.625/93);

RESOLVEM RECOMENDAR, ao Senhor Prefeito do Município de Salvador,
o seguinte:

a) Em cumprimento à Lei Complementar nº 76/2020,
dê conhecimento  sobre  o  Projeto  de  Lei  remetido  à
Câmara Municipal que trata da reestruturação do cargo
de  Auditor de Saúde Pública, uma vez que a Lei
Complementar Federal nº 173/2020 foi revogada;

b) Pondere sobre a necessidade de se abster em
atribuir tarefas e atribuições estranhas às atividades de
auditoria, controle e avaliação do Sistema Único de
Saúde aos servidores aprovados para o cargo de
Auditores de Saúde Pública.

No prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do artigo 8º, inciso IV e §

5º da LC 75/93 - Lei Orgânica do Ministério Público da União - c/c artigo 80 da

Lei 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, deverão ser

encaminhadas a este Grupo de Trabalho, no endereço eletrônico

gtcoronavirus@mpba.mp.br, informações sobre as providências adotadas para

o cumprimento da presente Recomendação, acompanhadas dos documentos

necessários à sua comprovação,  EM ESPECIAL A RELAÇÃO DE TODAS

AUDITORIAS         REALIZADAS         PELO         COMPONENTE         MUNICIPAL         DA  

AUDITORIA     SUS         DURANTE         OS     ANOS         DE         2020,         2021         e         2022,         esclarecendo  

quais se iniciaram E/OU foram concluídas no referido período, bem como
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as         que         permanecem         em         tramitação         no         momento         do         recebimento         da  

presente     RECOMENDAÇÃO  .

São os termos da recomendação do Ministério Público do Estado
da Bahia.

Publique-se. Notifique-se.

Cidade do Salvador (BA), 28 de abril de 2022.
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