CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 7
DO OBJETO:
Contratação de pesquisa com o objetivo de analisar a evolução recente dos gastos de saúde à
luz das regras ficais vigentes e em comparação internacional, visando atender as Diretrizes do
Projeto: Política Econômica também é política.

DOS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
O projeto visa cumprir objetivo estatutário da Associação, qual seja, produzir artigo ou estudo
que promova o conhecimento em matéria fiscal. Além do mais, a Associação se fará presente
no debate político nacional, levando as ideias do associado para a sociedade.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão do dia 22 de maio ao dia 31 de maio pelo e-mail
astesouronacional@gmail.com, obedecendo uma ordem de preferência. A ordem será dada da
seguinte forma, da maior para a menor prioridade:
•
•
•
•
•

Servidores da Carreira que estejam em dia com suas obrigações associativas, exceto
Conselho Consultivo e Deliberativo e Diretoria Executiva da ASTN;
Todos os servidores do Tesouro Nacional;
Servidores do Conselho Consultivo e Deliberativo da ASTN;
Público em geral;
Servidores da Diretoria Executiva da ASTN.

DOS PRAZOS
O candidato deverá concluir a pesquisa em 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias à critério da
Diretoria Executiva.
DA PESQUISA:
A pesquisa deverá conter as seguintes informações:
a) Análise dos gastos de saúde à luz das regras fiscais e do mínimo constitucional, com foco
na evolução recente dos gastos de saúde, de 2010 a 2017.
b) Comparação Internacional;
c) Definição de propostas para aumentar a eficiência do gasto público com saúde.
DAS ENTREGAS
A pesquisa ensejará a entrega de:
i)
ii)

Base de dados em Excel com os números que subsidiaram o presente estudo, além
das referências utilizadas para a construção da base;
Artigo em Word com: i) apresentação das regras fiscais relevantes para a análise dos
gastos em saúde; ii) análise descritiva dos dados, com desagregação do gasto em
grupos relevantes, devidamente justificados; iii) comparação internacional e; iv)
proposições de políticas públicas com vistas a aumentar a eficiência deste gasto.

iii)

Lista de referências utilizadas para a construção da base;

DOS VALORES
A realização da pesquisa ensejará o recebimento de R$ 700,00, a serem pagos da seguinte
forma: R$ 300,00 de forma adiantada após a assinatura de contrato a ser firmado entre a ASTN
e o pesquisador; e R$ 400,00 após a entrega e aprovação da Diretoria da ASTN de todos os itens
descritos na seção “DAS ENTREGAS”.

