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Lei Nº 2484/1997

REGULAMENTA O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA  E
AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NOS
TERMOS DA LEI ORGÂNICA DA SAÚDE.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

     ART. 1º - Fica instituido, no município de União da Vitória , o Sistema Municipal de
Auditoria  e Avaliação do Sistema  Único de Saúde - SMA/SUS, que obedecerá às Normas
Gerais fixadas pelo Estado, União e ao disposto neste regulamento.
     ART. 2º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se:
AUDITORIA:  Ato pelo qual o servidor, no exercício da atividade de controle das ações e
serviços de saúde do SUS, fiscaliza a contabilidade,  das pessoas físicas e das pessoas jurídicas
que integram ou participam do sistema, visando à verificação da exatidão e regularidade  das
contas apresentadas e realiza auditorias técnicas em relação às informações constantes  dos
documentos técnicos e contábeis do SUS.
AVALIAÇÃO: Ato pelo qual o servidor analisa a veracidade das informações  em saúde
prestadas pelos gestores do SUS  e pelas pessoas físicas ou jurídicas que participam do sistema
de forma complementar e a qualidade, o empenho e o grau de resolutividade das ações e serviços
no  âmbito do SUS.
     ART. 3º - O Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação no âmbito do SUS  municipal,
coordenado pela Fundação Municipal  de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde, compreende o
conjunto de órgãos da Secretaria de Saúde que exercem a fiscalização do desempenho, da
qualidade e da resolutividade das ações e serviços de saúde do SUS e é executado por auditores
da Fundação Municipal de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos Tribunais de
Contas, na forma do disposto na Constituição Federal,  na Constituição Estadual   e na
Constituição Municipal.
     PARÁGRAFO 1º -  O cargo de Auditor do SUS, a execução da auditoria e avaliação do SUS
será realizada por servidores da  Fundação Municipal de Saúde nomeados e /ou designados  pelo
Senhor Secretário Municipal de Saúde para o exercício dessas funções, com anuência do Diretor
Superintendente da FUSA. 
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     PARÁGRAFO 2º - O Secretário  Municipal de Saúde encaminhará ao Conselho Municipal de
Saúde  o nome dos servidores designados para o exercício da função de auditor, obrigando-se a
comunicar ao conselho a cessação da nomeação e/ou designação, em ato fundamental.
     ART. 4º - As atividades de auditoria contábil, financeira e patrimonial e a avaliação de
desempenho, qualidade e resolutividade das entidades públicas que integram o Sistema Único de
Saúde no município de União da Vitória.
I - A verificação da corformidade à programação aprovada da ampliação dos recursos repassados
pelo Estado ao Município será feita mediante análise dos relatórios  de gestão.
II - A fiscalização contábil, financeira e patrimonial das entidades privadas, com ou sem fins
lucrativos contratadas ou conveniadas, será feita mediante análise dos prontuários de
atendimento individual do usuário e instrumentos do sistema de informação ambulatorial e
hospitalar,   supervisão  "in loco"  e outros que se fizerem necessários.
     ART. 5º - Integrará o sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do SUS, uma comissão
especial, vinculada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, com as seguintes atribuições:
I - Analisar o relatório final dos processos de sindicância administrativa instaurada com o
objetivo de apurar irregularidades ocorridas na prestação de serviços de saúde, no âmbito do
SUS;
II - Solicitar ao órgão coordenador do sistema de Auditoria e Avaliação a fiscalização de
qualquer unidade ou entidade que integre o Sistema Único de Saúde, quando julgar necessário;
III - Tomar as providências necessárias para apuração de quaisquer denúncias de irregularidades
no SUS, incluindo as veiculadas pela imprensa;
IV - Encaminhar os resultados das sindicâncias realizadas de acordo com as competências e
jurisdição, para o Ministério Público Estadual ou Federal, Tribunais de Contas da União Estado
ou Município e Conselhos de Saúde Municipal, Estadual e/ou  Federal .
     ART. 6º - O relatório de gestão de que trata o artigo 4º, parágrafo 1º  será composto dos
seguintes documentos:
I - Programação e execução orçamentária dos projetos, planos e atividades previstos nos Planos
Estadual, Regional e Municipal de Saúde;  e
II - Resultados alcançados quanto à execução e prestação de serviços de saúde e dos
investimentos.
     ART. 7º - É vedado ao servidor nomeado e/ou designado para o cargo de Auditor:
I - Manter vínculo empregatício com entidade contratada ou conveniada objeto da auditoria ou
avaliação;
II - Auditar e avaliar entidade onde preste serviços na qualidade de profissional autônomo;
III - Ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou particular, de qualquer forma, de
entidade objeto da auditoria ou avaliação.
     PARÁGRAFO ÚNICO - O disposto no inciso III deste artigo aplica-se ao servidor que tiver
relação de parentesco com as pessoas ali mencionadas na condição de pai, irmão, filho ou
cônjuje.
     ART. 8º - Comprovado o envolvimento de servidor público em irregularidade com recursos
do SUS ser-lhe-á  aplicado as penalidades previstas no Estatuto do Servidor  Público do
Município, afora a sua responsabilidade civil e penal.
     ART. 9º - Fica o Secretário Municipal de Saúde  autorizado a baixar normas complementares
a este regulamento para a sua plena realização.
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     ART. 10 - Revogadas as disposições em contrário, entrará sta lei em vigor, na data de sua
publicação.

União da Vitória, 01 de outubro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal 


