Memo. nº.542/DENASUS/SGEP/MS
SIPAR: 25000199439/2011-72

Brasília, 16 de novembro de 2011.

Ao Senhor Diretor do Departamento de Articulação Interfederativa/SGEP/MS.

Assunto: Convite para FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Senhor Diretor,
1.
Este Departamento realizará o FÓRUM DE AUDITORIA DO SNA – 2011, nos dias
28 e 29 de novembro de 2011, no RM Hotel Fazenda, situado na área rural de Sobradinho/DF.
Espera-se um público de 200 pessoas.
2.

Objetivo geral:
 promover o debate sobre o papel do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) frente
aos novos desafios do Sistema Único de Saúde, à luz do Decreto nº 7508”.

3.

Objetivos Específicos:
 Discutir os processos de trabalho da auditoria frente aos novos desafios do SUS;
 Aprofundar a discussão sobre auditoria como instrumento de gestão: ações
interfederativas, competências de cada uma das esferas de governo;
 Promover a integração entre os componentes do SNA;
 Discutir a interface da auditoria como controle interno do SUS com outros órgãos
de controle.

4.
O DENASUS, órgão central do SNA, tem como uma de suas atribuições estabelecer normas
e diretrizes para sistematizar e padronizar as ações de auditoria do SUS, além de promover o
desenvolvimento, a interação e a integração das ações e procedimentos de auditoria entre as três esferas
de gestão do SUS, bem como viabilizar e coordenar a realização de estudos e pesquisas visando à
produção do conhecimento no campo da auditoria do SUS.
5.
Assim, assume a responsabilidade promover um fórum de auditoria com a participação
dos componentes do SNA visando o seu fortalecimento, enfatizando a sua importância para a efetivação
do SUS, bem como o alinhamento técnico conceitual de acordo com as estratégias estabelecidas pela
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde.

6.
Sendo assim, disponibilizamos vagas para a participação de Vossa Senhoria, além de 4
(quatro) técnicos desse Departamento, os quais poderão ser indicados até o dia 21.11.2011, para o email: cgdnct@saude.gov.br, tel: 3306.7339. Informo que serão disponibilizados alimentação e
traslados para os participantes.
7.
Na oportunidade, ficaremos muito honrados com a presença de Vossa Senhoria na
Solenidade de Abertura, a realizar-se às 18 horas do dia 28.11.2011, conforme programação anexa.
Atenciosamente,
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR
Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS

Programação Preliminar
FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA
Local: RM Hotel Fazenda Ltda - Sobradinho - Brasília/DF
Tels: (61) 3034- 3434, 3034- 4010
28.11.2011 – Segunda-feira
16 às 18h – Credenciamento dos participantes
18h00 – Abertura: SGEP, DENASUS, CONASS, CONASEMS
Conferência Magna: O Sistema Nacional de Auditoria e os novos desafios do SUS.
21h00 – Jantar
29.11.2011 – Terça-feira
09h00 às 12h00 – Exposição: Contrato Organizativo de Ação Pública
09h30 às 12h30 – Grupos de Trabalho
12:30 às 14h00 – Almoço
14h00 às 15h00 – Grupos de Trabalho
15h00h às 16h00 - Sistematização da Relatoria (Carta do Fórum)
15h00 às 17h30 – Apresentação das propostas (Carta do Fórum)
17h30 às 18h00 - Encaminhamentos e encerramento
18h00 às 18h30 - Coffee Break
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