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Nota de Esclarecimento à Imprensa
Considerando que este DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do SUS,
órgão do Ministério da Saúde, foi citado em matéria jornalística veiculada nesse
respeitável
sítio
eletrônico
de
notícias,
no
dia
22
de
novembro,
(http://conexaoto.com.br/2016/11/22/prefeitura-de-porto-afirma-que-informacoes-quelevaram-a-denuncia-de-agentes-do-municipio-nao-condizem-com-a-realidade), na qual
a Secretaria Municipal de Comunicação e a Procuradoria Geral de Porto Nacional
afirmam que este Departamento teria auditado o processo licitatório envolvendo a
contratação da COOPERTTRAS - Cooperativa Tocantinense dos Trabalhadores da
Saúde e que não teria sido encontrada qualquer irregularidade nos processos
verificados, esclarecemos o seguinte:
1- O DENASUS não realizou qualquer auditoria tendo como objeto específico a
contratação da empresa COOPERTTRAS - Cooperativa Tocantinense dos
Trabalhadores da Saúde .
2- Foram identificadas, reflexamente, diversas impropriedades envolvendo a
terceirização de mão-de-obra através da COOPERTTRAS, em auditoria realizada
no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial de Porto Nacional, conforme consta no
Relatório n º 14770, constatações n.º 345167, 345271, 344443, 344075. Inclusive,
nesta auditoria, foi recomendado que a Secretaria de Saúde de Porto Nacional
atendesse ao determinado na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, no que concerne a
referida contratação, e que se ativesse ainda ao disposto no inciso II, artigo 37 da
Constituição Federal, de 05/10/1988, que estabelece que a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, por ter considerado descabida a contratação de pessoal da
área fim por meio de Cooperativa.
O citado relatório de auditoria n º 14770, bem como o de outras auditorias realizadas
por este DENASUS no município de Porto Nacional, podem ser consultados através do
endereço eletrônico:
http://sna.saude.gov.br/con_auditoria.cfm?consulta=1&uf=TO&municipio=3920&Cmb_o
rgao=&Cmb_tipo_atividade=&NU_ATIVIDADE_TECNICA=&dat_inicio=&dat_termino=&
dia_inicial=01&mes_inicial=01&ano_inicial=2000&dia_final=31&mes_final=12&ano_fina
l=2050
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Missão do DENASUS: “Exercer ações de auditoria no âmbito do SUS contribuindo para a qualidade da atenção à saúde e para a
cidadania”

