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NOTA INFORMATIVA Nº 0276/2020 

 

 

ASSUNTO: Resposta ao Instituto OncoGuia que solicita informações sobre o Acórdão n.º 

1944/2019-TCU-Plenário. 

 

                Trata-se de demanda LAI nº 3609704 do Instituto OncoGuia, na pessoa de sua 

presidente Dra. LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS, transcrita abaixo na íntegra:   

PLANO DE AÇÃO - AUDITORIA TCU 
DETALHAMENTO 
CONSIDERANDO QUE O TCU, ATRAVÉS DO ACÓRDÃO N° 1.944/19 - QUE 
TRATOU DA CONSOLIDAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC), CUJO O 
OBJETIVO FOI AVALIAR A 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E 
CONTROLE DO CÂNCER, QUANTO 
AO ACESSO A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, DETERMINOU AO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM 
FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 43, INCISO I, DA LEI 8.443/1992 C/C 
ART. 250, INCISO II, DO 
REGIMENTO INTERNO DO TCU, A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO AO 
TRIBUNAL, NO PRAZO DE 90 
DIAS, DE PLANO DE AÇÃO CONTENDO AS ESPECIFICIDADES 
DESCRITAS NO ACÓRDÃO, 
REQUEREMOS: 
- CÓPIA DO PLANO DE AÇÃO ENVIADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO 
TCU E DATA DE ENVIO. 
- CASO O PLANO DE AÇÃO AINDA NÃO TENHA SIDO ENVIADO PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, FAVOR 
INFORMAR SE HOUVE JUSTIFICATIVA OU PEDIDO DE DILAÇÃO DO 
PRAZO, INFORMANDO, SE ASSIM O 
FOR, A DATA ESTIMADA PARA CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO. 
 

                 Isto posto, esta Coordenação-Geral de Atenção Especializada, informa como 

segue:  

                 O Acórdão n.º 1944/2019-TCU-Plenário, proferido pelo Plenário da Corte, nos 

autos do Processo TC 23.655/2018-6, trata da consolidação de fiscalização de orientação 

centralizada que avaliou a implementação da Política Nacional para a Prevenção e 

Controle do Câncer quanto aos serviços de diagnóstico. 

                O referido Acórdão determina ao Ministério da Saúde que elabore e apresente 

ao Tribunal, um plano de ação contendo, minimamente, as medidas a serem adotadas, os 

responsáveis pela implementação de tais medidas e o prazo para a sua implementação – 



ou, se for o caso, a justificativa para a sua não implementação –, os custos e benefícios 

esperados, e as medidas de monitoramento da implementação das alterações e de 

avaliação ex-post dos resultados obtidos, com vistas a mitigar a intempestividade para a 

realização do diagnóstico de câncer. 

              A fim de melhor subsidiar a elaboração do plano de ação, a questão foi 

encaminhada ao Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer, o Consinca, que, 

em reunião realizada no dia 25 de setembro de 2019, deliberou pela criação de três grupos 

de trabalho, com os seguintes temas: (I) análise de viabilidade de criação de diretrizes para 

implementação das linhas de cuidado para cada tipo de câncer, frequente, com base em 

protocolos clínicos e de regulação do acesso assistencial; (II) estruturação da rede em 

relação ao diagnóstico e análise de viabilidade da criação de centros regionais de 

diagnóstico; e (III) avaliação do desalinhamento entre valores pagos pelos SUS e custos 

efetivos da realização dos exames. Estes grupos de trabalho, são compostos tanto por 

servidores do INCA, quanto do Departamento de Atenção Especializada e Temática da 

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DAET/SAES/MS), 

do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e de várias sociedades e associações 

relacionadas ao câncer.  

              A dilação de prazo foi concedida pelo TCU, mas já venceu. O processo está 

tramitando no SEI sob o n.º 25000.145496/2019-99, onde já foram apresentadas duas 

notas técnicas.  

             Porém cabe ressaltar que as atribuições e responsabilidades relacionadas às 

demandas do acórdão em epígrafe envolvem funções gestoras, tais como planejamento, 

financiamento e coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema, da rede e dos 

prestadores).  Essas funções gestoras não são exclusivas do Ministério da Saúde. Entre as 

atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seus 

respectivos âmbitos administrativos, estão o controle, a avaliação e a fiscalização das 

ações e serviços de saúde; a administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, a cada ano, à saúde; o acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população; e a organização e a coordenação dos sistemas de informação em 

saúde. Aos gestores municipais cabe participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua 

direção estadual. Portanto, as atribuições dos gestores estadual, distrital e municipal estão 

imbricadas de forma a dar respostas eficazes ao que está sendo demandado no referido 



Acórdão, não cabendo unilateralmente ao Ministério da Saúde a imposição de 

responsabilidades e prazos em planos de ação sem a necessária pactuação tripartite e 

muito menos a contratação de serviços de saúde. 

              Assim, o Ministério da Saúde vem trabalhando, em conjunto com os grupos de 

trabalho, com o objetivo de contribuir para apontar alternativas para a resolução dos 

problemas apresentados pelo Acórdão. 
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