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RESUMO 

 

Nosso problema de pesquisa neste trabalho é a avaliação do funcionamento dos principais 

mecanismos de controle das organizações sociais de saúde, no caso específico do Município do 

Rio de Janeiro. As reiteradas denúncias de irregularidades e ilegalidades pelo Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

levantaram dúvidas acerca da adequação dos processos de monitoramento, fiscalização e controle 

dessas entidades. Disto decorre nosso objetivo central de pesquisa, que é identificar as 

fragilidades do novo modelo de gestão por organizações sociais de saúde, no caso da cidade do 

Rio de Janeiro. Para isso, foram analisados: o arcabouço jurídico-normativo do modelo local, a 

partir de análise comparativa da legislação municipal que regulamenta seu funcionamento (Lei 

5.026/09) e sua contraparte federal (Lei 9.637/98); indicadores de saúde que mensurassem o 

desempenho das OSS; todas as inspeções realizadas pelo TCM-RJ até o fim de 2015; e o 

conjunto de recomendações enviado pelo MP-ERJ para a Prefeitura após deflagração da 

Operação Ilha Fiscal, que acarretou a desqualificação da OS BIOTECH e a prisão de seus 

dirigentes, acusados de desviar mais de R$48 milhões em recursos públicos. Ao final, constatou-

se que as fragilidades da legislação municipal e dos decretos executivos que regulamentam a 

atuação das OSS no MRJ não permitem o exercício efetivo do comando da parceria, em afronta, 

portanto, ao dispositivo constitucional que determina que a atuação de entidades privadas no 

âmbito do SUS pode se dar apenas de modo complementar. Ademais, verificou-se total 

inadequação da estrutura de controle pela Prefeitura, cuja principal consequência foi tornar o 

modelo de reforma gerencialista em um modelo que incentiva o comportamento patrimonialista 

no âmbito da saúde pública, uma vez que o controle de meios é absolutamente negligenciado. 

 

Palavras-Chave: organizações sociais de saúde; reforma do aparelho do estado; new public 

management; reforma administrativa; reforma sanitária; SUS; controle externo; fiscalização; 

monitoramento; resultado; desempenho; tribunal de contas; ministério público; patrimonialismo. 

  



 

ABSTRACT 

 

The research problem of this study is the evaluation of the acting ofhealth social 

organizations’ main control mechanisms, in the specific case of the Municipality of Rio de 

Janeiro. The recurrent denouncement of irregularities and illegalities by the Court of Audit of the 

City of Rio de Janeiro and the Public Prosecutor’s Office of the State of Rio de Janeiro has raised 

doubt concerning the adequacy of the monitoring, control and oversight of these entities. This 

implies our main research objective that is to identify the weaknesses of the new public 

management model by health social organizations, in the case of the city of Rio de Janeiro. For 

this, were analyzed: the legal and normative framework of the local model, from a comparative 

analysis between the municipal law governing its operation (Law 5.026/09) and its federal 

counterpart (Law 9.637/98); health indicators measuring the social organizations’ performance; 

all Court Audit’s inspections made before the end of 2015; and the set of recommendations sent 

by the Public Prosecutor’s Office to the City Hall after the deflagration of the Operation Fiscal 

Island, which resulted in the disqualification of the Social Organization called BIOTECH and the 

prison of its leaders, accused of embezzling more than R$48 million in public resources. On final 

conclusions, it was found that the weaknesses of the municipal legislation and executive decrees 

regulating the activities of the Health Social Organizations in the Municipality of Rio de Janeiro 

do not enable the effective control of the partnership by the State, therefore going against the 

constitutional provision which determinates that Health Social Organization’s activities under the 

SUS are to be limited to a complementary position. Moreover, it was identified the complete 

inadequacy of the control structure by the City Hall, whose main consequence was to pervert the 

managerial perform intended into a model that encourages patrimonial behavior within the public 

health system, since control of measures was completely neglected. 

 

Keywords: health social organizations; reform of the state apparatus; new public management; 

administrativa reform; health reform; SUS; external control; oversight; monitoring; results; 

performance; court of audit; public prosecutor; patrimonialism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A chegada do novo modelo de gestão da saúde pública por organizações sociais à cidade do 

Rio de Janeiro acarretou diversas transformações na saúde pública municipal e gerou muita 

discussão a respeito de qual deve ser o papel do Estado neste setor. Com a Lei 5.026/09, a 

complementaridade do serviço de saúde pelo setor privado ganhou proeminência, e a Prefeitura 

começou a recolher-se ao papel de monitoramento e fiscalização. Haja vista os escândalos na 

mídia envolvendo atividade criminosa de organizações sociais e a proliferação de irregularidades 

apontadas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, a capacidade da Prefeitura 

em exercer esse papel adequadamente foi posta em questão. Desse modo, este trabalho analisou o 

funcionamento dos mecanismos de controle das organizações sociais, sendo esses: o Controle 

Gerencial realizado pela própria organização social; o Controle Interno realizado pela Prefeitura; 

o Controle Externo realizado pelo Poder Legislativo, enfatizada a atuação do Tribunal de Contas 

do Município; e o Controle Público realizado pelo Ministério Público. Os resultados indicam a 

fragilidade dos mecanismos de controle, em especial de Controle Interno, que acarretam 

permissividade com o comportamento patrimonialista no âmbito da saúde pública municipal. 

Verificou-se que o objetivo do novo modelo de gestão por OS é garantir a expansão da rede 

municipal de saúde. A análise de indicadores municipais de saúde revelou que, entre 2009 e 

2015, houve ampla expansão da rede, sobretudo das unidades de Atenção Básica, aumentando 

igualmente a cobertura populacional pelas Equipes de Saúde da Família, bem como a realização 

de consultas médicas, sendo possível afirmá-lo como um modelo eficaz. Os indicadores, 

entretanto, não atestam a maior eficiência e efetividade do modelo, restando tal análise para 

pesquisas futuras. Notou-se, entretanto, grave falta de transparência com relação às informações a 

respeito da atuação das organizações sociais. Não foram localizados dados atestando o bom 

desempenho do modelo, contrariando, portanto, um de seus princípios fundamentais, que seria a 

maior accountability do novo modelo de gestão. 

A análise do arcabouço jurídico-institucional local do novo modelo de gestão revelou 

fragilidades da legislação municipal, criando um modelo menos responsivo à sociedade que o 

federal, uma vez que o Controle Social é afastado de participar nos Conselhos de Administração 

das OS, autorizados a serem majoritariamente ocupados por seus próprios membros. Ressalte-se 

que diversas oportunidades de melhoria na transparência, por iniciativa parlamentar, foram 
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afastadas pela base do governo na Câmara Municipal. A legislação municipal também revelou-se 

mais flexível quanto à realização de termos aditivos aos contratos firmados, desincentivando o 

bom planejamento por parte das OS e da Secretaria de Saúde. Ademais, foi constatada grave 

fragilidade institucional do Controle Interno, que demonstrou-se incapaz de monitorar em tempo 

a gestão das unidades de saúde, bem como de fiscalizar, ainda que tardiamente, a execução dos 

contratos de gestão adequadamente, respeitando os Princípios da Administração Pública, 

limitando-se a averiguar, de forma superficial, o desempenho apresentado pelas entidades. 

Entre as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do Município, destacam-se a 

antieconomicidade do modelo (com compras de medicamentos e contratos de serviços 

continuados mais caros que os da administração direta) e a incapacidade da SMS de coibir 

irregularidades graves na execução dos contratos de gestão (como fraude, superfaturamento e 

direcionamento de processo seletivo). No Apêndice deste trabalho é possível localizar um resumo 

das irregularidades identificadas em todas as 16 inspeções pubicadas pelo TCM-RJ. 

O trabalho apresenta um caso que convalida a tese de Alcantara (2009) que o foco apenas 

no cumprimento de metas e no desempenho dos indicadores pactuados, ignorando-se o controle 

dos meios, acarreta aumento do patrimonialismo na Administração Pública. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o funcionamento dos principais 

mecanismos de controle das organizações sociais de saúde, no caso específico do Município do 

Rio de Janeiro. Para tanto, foram definidos quatro objetivos intermediários que viabilizam o 

processo de construção da pesquisa, sendo esses: 

 analisar como o novo modelo de gestão por organizações sociais se insere no 

processo de transformação da saúde pública do MRJ iniciado em 2009; 

 identificar as particularidades do desenho institucional municipal do Rio de Janeiro 

de controle das organizações sociais e as fragilidades dele decorrente; 

 examinar a evolução de indicadores de saúde do MRJ no período de 2009 a 2014; 

 levantar as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do MRJ e pelo 

Ministério Público do ERJ nos contratos de gestão firmados com a SMS; 
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1.2 Relevância 

 

O setor da saúde é uma área de grande impacto social e o presente trabalho aborda a 

mudança do modelo de gestão pública da saúde proposto na Reforma do Aparelho do Estado, 

assumindo um escopo de grande relevância para a sociedade e a academia. A discussão acerca  

do novo modelo de gestão por organizações sociais é cercada  de controvérsias, sobretudo a 

respeito da relação entre público e privado no âmbito do Estado, bem como de posicionamentos 

ideológicos divergentes. Entretanto, o caso do Município do Rio de Janeiro ainda carece de 

estudos na academia, tendo sido identificado apenas o projeto interinstitucional “Novas 

articulações entre o público e o privado no sistema de saúde brasileiro: o caso do município do 

Rio de Janeiro”, coordenado pela professora Maira Inês Souza Bravo, cujos estudos publicados 

ainda trazem dados incipiente e inconclusos, principalmente no que diz respeito aos mecanismos 

de controle dessas organizações. Deste modo, o presente trabalho é de grande relevância para 

sanar uma ainda presente carência acerca de estudos sobre o modelo de gestão por organizações 

sociais do município do Rio de Janeiro, principalmente por trazer dados que são de difícil acesso 

ao público, uma vez que este autor trabalha no Controle Externo das  organizações sociais de 

saúde, como assessor do vereador Paulo Pinheiro, tendo maior facilidade para obter as 

informações produzidas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, tido pela aca-

demia como o principal responsável pelo controle das organizações sociais (DUAILIBE, 2012). 

 

1.3 Referencial Teórico 

 

A crise financeira dos países desenvolvidos e a crise política dos governos autoritários de 

países em desenvolvimento, somadas ao desmantelamento dos estados socialistas, iniciadas na 

década de 1980, fizeram proliferar a ideia de que o Estado estava em crise, e que, portanto, era 

necessário reformá-lo (FLEURY, 2001). A crise do Estado se deveria ao fato que o mesmo não 

soubera processar de forma adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, acarretando 

descontrole fiscal, estagflação e desemprego, expressando assim sua dificuldade em continuar a 

administrar crescentes expectativas em relação à política de bem-estar aplicada com relativo 

sucesso no pós-guerra (BRASIL, 1995). A crise do Estado se definiria, portanto, não apenas 

como uma crise fiscal e da forma de administrar o Estado, mas também como o esgotamento do 

próprio modelo de Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos e, correlatamente, da 
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estratégia de substituição de importações no terceiro mundo (BRASIL, 1995). A reforma do 

Estado, portanto, está fundamentada em um debate mundial sobre o papel que o Estado deve 

desempenhar na vida contemporânea e o grau de intervenção que deve ter na economia. É possí-

vel identificar pelo menos dois paradigmas distintos acerca do consenso sobre a necessidade de 

reformar o Estado: o New Public Management
1
 e a perspectiva democratizante (FLEURY, 2001).  

O NPM baseia-se em um conjunto de discusões sobre a transição  de um paradigma 

burocrático da administração pública para um novo paradigma gerencial, que considere o 

aumento de complexidade dos problemas públicos e incorpore instrumentos gerenciais provados 

exitosos no mercado privado (FLEURY, 2001). Para Armstrong (1988), o paradigma do NPM 

consiste em oito elementos: (i) redução de custos com busca de maior transparência na alocação 

de recursos; (ii) desintegração das organizações burocráticas  tradicionais em agências separadas; 

(iii) separação entre comprador e provedor; (iv) introdução de mecanismos de mercado; (v) 

descentralização da autoridade gerencial; (vi) introdução da gestão para resultados
2
; (vii) novas 

políticas de pessoal, que flexibilizem as relações de trabalho do emprego público; (viii) aumento 

da ênfase na qualidade, centrada na satisfação do consumidor (cidadão-cliente) (FLEURY, 2001). 

Desse modo, a reforma do Estado deveria reduzir seu tamanho e torná-lo mais ágil, flexível e 

eficiente, além de mais responsivo à sociedade. 

A perspectiva democratizante é uma orientação teórica menos sistematizada, mas que reúne 

diferentes contribuições teóricas voltadas à busca da transformação da gestão pública a partir da 

necessidade de democratizar o próprio Estado. Seus defensores concentram-se na necessidade de 

mudar a relação Estado-sociedade de maneira que se rompam os monopólios de poder (CUNILL, 

1997 apud FLEURY, 2001), por meio da participação cidadã, plural, igualitária e deliberativa.  

Nesses sentido, a transformação do Estado deve ser vista a partir da perspectiva de promoção da 

cidadania, concentrando-se não apenas em melhorias de eficiência e efetividade, mas, 

primordialmente, em combater a exclusão social e desenvolver medidas efetivas de inclusão, 

criando canais para a efetiva participação da sociedade na gestão pública. Desse modo, os 

instrumentos atuais de representação e gestão devem dar lugar a outros que permitam a 

democratização do poder, como o orçamento participativo. De todo modo, entende-se necessário  

desenvolver todo uma nova tecnologia gerencial que viabilize a despatrimonialização do poder 

                                                 
1
 Novo Gerencialismo Público, em tradução livre. 

2
 Gestão de desempenho. 
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público e a subordinação das políticas estatais a critérios objetivos de justiça distributiva 

(FEDOZZI, 1997 apud FLEURY, 2001). 

O New Public Management entrou no sistema político brasileiro por meio do projeto de 

Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 1995 durante a presidência de Fernando Henrique 

Cardoso e conduzido pelo ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, do qual faz parte o novo modelo 

de gestão por organizações sociais. A Reforma do Aparelho do Estado é, portanto, a manifestação 

nacional de uma tendência global de reforma do Estado e significou uma nova perspectiva acerca 

da função do Estado brasileiro, deixando de lado a lógica do Estado Prestacional para assumir 

uma lógica de Estado Regulador. A perspectiva adotada é que o Estado desviou-se de suas 

funções precípuas para atuar com grande ênfase na esfera produtiva e que, portanto, a ação do 

Estado deveria ser limitada às  funções que lhe são próprias, pois somente assim poderá atender 

com eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. Desse modo, a 

Reforma do Aparelho do Estado entra em choque com o projeto de reforma democratizante do 

Estado que vinha sendo patrocinado no Brasil desde os anos 1970, cujo ápice foi a instituição do 

Sistema Único de Saúde. A conquista do SUS é decorrência do projeto democrático do 

Movimento Sanitário Brasileiro, na busca por garantir a medicina socializada, ou seja, 

desmercantilizar a saúde. Entretanto, o histórico prévio do Sistema de Saúde brasileiro tornou 

impossível que a participação da iniciativa privada fosse ignorada e simplesmente desautorizada 

na Constituição. Desse modo, após definir a saúde no art.196 como direito de todos e dever  do 

Estado, o Constituinte ressalvou, no artigo seguinte, que a execução das ações e serviços de saúde 

poderiam ser realizados complementarmente por entidades privadas. A coexistência de um 

sistema de saúde público, universal e integral com um setor privado complementar cria tensões e 

gera contradições, cujo desdobramento prático é o desenvolvimento de projetos rivais, tal qual a 

Reforma Sanitária Brasileira e a Reforma do Aparelho do Estado
3
. 

No referencial teórico deste trabalho é apresentado um breve histórico da estruturação de 

um Sistema Único de Saúde marcado pela dualidade entre público e privado, desde o período 

pré-SUS, passando pelas conquistas do Movimento Sanitário Brasileiro durante a Constituinte, 

até a instalação do Projeto das Organizações Sociais durante a Reforma do Aparelho do Estado. 

                                                 
3
 Diversos sanitaristas do MSB consideram a Reforma do Aparelho do Estado uma contrarreforma liberal, por 

caracterizar um retrocesso na garantia de direitos sociais, uma vez que a expressão reforma estaria associada 

historicamente a mudanças redistributivas e civilizatórias, enquanto o processo posto em prática pelo governo FHC 

(e seus sucessores) seguiria o caminho inverso (BEHRING, 2008 apud. OLIVEIRA, 2015). 



 

6 

Em seguida, serão apresentadas  os mecanismos de controle previstos para as organizações 

sociais de saúde no Brasil. A transferência de determinadas atividades estatais, como a Saúde e a 

Educação, para o terceiro setor (organizações sociais) põe em primeiro plano a função de 

controle, monitoramento e fiscalização do Estado. O repasse de recursos públicos para a 

iniciativa privada, com o objetivo de fomentar a prestação de serviços públicos não exclusivos, 

exige um olhar atento por parte do poder público de modo a garantir sua adequação aos 

princípios da administração pública e também aos novos princípios gerencialistas que esse 

modelo visa introduzir no Estado. O presente trabalho tem por objetivo analisar exatamente esses 

mecanismos de controle das organizações sociais. 

 

1.3.1   Reforma Sanitária Brasileira 

 

A realidade social brasileira anterior à instituição do SUS era de exclusão da maior parte 

dos cidadãos do direito à saúde (PEPE, 2009). Inicialmente se constituía na assistência prestada 

pelo Instituto Nacional de Previdência Social, resultado da fusão dos institutos de aposentadorias 

e pensões de diferentes categorias profissionais organizadas, e posteriormente foi desdobrado nos 

Instituto de Administração da Previdência Social, Instituto Nacional de Previdência Social e 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Nesse momento histórico, a 

assistência à saúde restringia-se aos trabalhadores da economia formal (com carteira assinada) e 

seus dependentes, prevalecendo a lógica contraprestacional e da cidadania regulada
4
. Além disso, 

seus recursos eram aplicados nos estados de modo quase proporcional ao volume de recursos 

arrecadados e de beneficiários existentes, portanto concentrava suas aplicações nas Regiões Sul e 

Sudeste e nas cidades de maior porte (SOUZA, 2002). A exclusão no direito de acesso à saúde 

acarretava forte disputa pelos poucos recursos do orçamento público, além de forte dependência 

de serviços prestados por entidades religiosas ou outras entidades filantrópicas (PIOLA, 2013). 

Nessa época, os cidadãos brasileiros estavam divididos, com relação à assistência à saúde, entre 

aqueles que podiam pagar pelos serviços, os que tinham direito a assistência prestada pelo 

INAMPS e os que não tinham nenhum direito à saúde (SOUZA, 2002). 

                                                 
4
 Nome proposto pelo sociólogo brasileiro Wanderley Guilherme dos Santos, no livro Cidadania e Justiça: a política 

social na ordem brasileira (1979), para designar uma "cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado". 
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Com a crise de financiamento da Previdência, que começa a se manifestar a partir de 

meados da década de 70, o INAMPS começa a adotar uma série de medidas rumo a uma 

cobertura universal da clientela, incluindo os trabalhadores rurais em sua rede de assistência e 

acabando com a exigência da Carteira de Segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais 

próprios e conveniados da rede pública. Esse processo culminou com a instituição do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde, implementado por meio da celebração de convênios entre 

o INAMPS e os governos estaduais (SOUZA, 2002). 

Assim, podemos verificar que começava a se construir no Brasil um sistema de saúde 

com tendência à cobertura universal, mesmo antes da aprovação da Lei 8.080 (também 

conhecida como Lei Orgânca da Saúde), que instituiu o SUS. Isso foi motivado, por um 

lado, pela crescente crise de financiamento do modelo de assistência médica da 

Previdência Social e, por outro, à grande mobilização política dos trabalhadores da 

saúde, de centros universitários e de setores organizados da sociedade, que constituíam o 

então denominado “Movimento da Reforma Sanitária”, no contexto da democratização 

do país. (SOUZA, 2002) 

 

O movimento sanitário foi um movimento pluriclassista em defesa de uma ampla reforma 

sanitária, que buscava superar o sistema de saúde até então vigente no Brasil, marcado por sua 

insuficiência, má distribuição, descoordenação, inadequação, ineficiência, ineficácia, 

autoritarismo, centralização, corrupção e injustiça (PAIM, 2009). A VIII Conferência Nacional 

de Saúde, realizada no ano de 1986, reuniu mais de quatro mil pessoas e contou, pela primeira 

vez, com ampla participação das organizações da sociedade civil de todo o país como delegados 

eleitos, incluindo as representações sindicais, das associações de profissionais de saúde, de 

movimentos populares em saúde, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), da 

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e se revelou um marco 

institucional fundamental para o proceso de reforma do sistema de saúde brasileiro. Em seu 

relatório final, a saúde passa a ser definida como o resultado não apenas das condições de 

alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer e acesso aos serviços de saúde, mas, sobretudo, 

da forma de organização da produção na sociedade e das desigualdades nela existentes. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 selou uma grande conquista para o setor 

da Saúde com a conceituação, em seu art. 196, da saúde como um “direito de todos e dever do 

Estado”, estabelecendo de maneira clara a universalidade da cobertura do Sistema Único de 

Saúde. Conforme estabelece a Constituição de 1988, compete ao Poder Público organizá-la em 

uma lógica universalista e equitativa, financiada por fontes diversificadas de receitas de impostos 

e contribuições sociais, dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios (NORONHA, 
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2008). O fundamento legal do SUS é, portanto, a própria Constituição, e foi regulamentado na 

Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 (a Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre a 

organização e regulação das ações de saúde, e na Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, que trata do financiamento da saúde e da participação popular (PEPE, 2009).  

A Lei Orgânica da Saúde define o SUS como “o conjunto de ações e serviços públicos de 

saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. A Lei Orgânica da 

Saúde (nº 8.080) também estabeleceu os princípios e diretrizes do SUS, sendo os principais 

(NORONHA, 2008): i) universalidade de acesso; ii) igualdade na assistência; iii) integralidade do 

atendimento; iv) controle e participação social; v) descentralização político-administrativa; vi) 

regionalização da rede de serviços; vii) hierarquização da rede de serviços. Cabe destacar a 

concepção ampla da saúde adotada na Constituição Cidadã, significando que a garantia à saúde 

transcende a esfera das atividades clínico-assistenciais da atenção médica curativa, abrangendo 

também ações e serviços de prevenção e promoção da saúde, bem como de saneamento, proteção 

do meio ambiente, segurança alimentar, vigilância sanitária e epidemiológica entre diversas 

outras necessárias para garantir o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, 

implicando a intersetorialidade do sistema de garantia da saúde. 

Se por um lado a Constituição Cidadã fixou uma série de garantias sociais à população, por 

outro imprimiu diversas novas obrigações para o Estado, tornando o trabalho de administrar a 

coisa pública ainda mais complexo. Esse argumento motivou que se firmasse, ainda na 

Constituição, o arcabouço jurídico-normativo que respalda a governança colaborativa do Sistema 

Único de Saúde. Fica explícito que, quando as diponibilidades do SUS forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, é permitido recorrer-se 

aos serviços prestados pela iniciativa privada. Com isso fica estabelecido o setor de saúde 

complementar à saúde pública, cuja participação deve ser realizada mediante o estabelecimento 

de contratos e convênios, sendo observadas as normas de direito público, os princípios éticos e a 

regulamentação expedida pelos órgãos de direção do SUS quanto às condições para seu 

financiamento, controle e fiscalização (NORONHA, 2008). Desse modo, fica estabelecida uma 

estrutura híbrida de gestão da saúde, baseada no funcionamento simultâneo de uma rede de 

atendimento pública e gratuita ao cidadão e outra privada, que atua de maneira complementar e 

conforme as diretrizes do SUS. O SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos, 
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mas também por uma ampla rede serviços privados, principalmente hospitais e unidades de 

diagnose e terapia, que são remunerados com recursos públicos destinados à saúde. 

O mercado privado de oferta de serviços de saúde não opera somente no âmbito da saúde 

complementar do SUS, mas também na chamada saúde suplementar, que se trata do segmento 

de planos e seguros privados de assistência médica à saúde. As operadoras desse setor 

compreendem seguradoras especializadas em saúde, medicinas de grupo, cooperativas, 

instituições filantrópicas e autogestões e são reguladas pelo Poder Público por meio da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. A contradição entre a proposta de universalidade do SUS e a 

atuação da rede privada é ponto de partida para articulações e movimentos contra a tendência de 

privatização do setor da saúde. A conquista do projeto da medicina socializada no plano político 

não impediu a manutenção do subsistema privado – “O mesmo Estado que criou o SUS como um 

projeto de medicina socializada, mantém e fomenta a macroestrutura liberal em todo setor da 

saúde e no próprio SUS” (BORGES, 2012), e também não conseguiu instituir a progressiva 

estatização do setor no Brasil, arquitetada pelos sanitaristas (CAMPOS, 2007). 

Nas duas primeiras décadas de vida do SUS, o que se observou foi o recrudescimento do 

mercado de seguros privados no Brasil, tornando-se um atrativo para as transnacionais do setor 

pelo crescimento do mercado interno brasileiro, pelas fragilidades na regulação do mercado e 

pelos incentivos fiscais que o governo concede a quem adquire um seguro privado de saúde. No 

período pré-SUS, aproximadamente 10% da população detinha apólices de seguros privados de 

saúde; em 2008 a proporção da população coberta chegou a 25,9% (VICTORA et al., 2011). 

A Reforma Sanitária Brasileira não acabou, portanto, com a implantação do SUS em 1988, 

pelo contrário, está em amplo processo de luta contra os avanços privatizantes na saúde pública. 

Uma das principais derrotas do Movimento Sanitário esteve na manutenção do modelo 

previdenciário de financiamento por procedimento realizado, pois incorpora na totalidade a 

lógica liberal de produção de saúde – o financiamento de procedimentos, e não de vidas – 

constituindo a maior distorção estrutural do SUS (BORGES, 2012). 

O SUS deu início a sua atuação na área da assistência à saúde universal, utilizando-se de 

uma instituição que tinha sido criada e organizada para prestar assistência a uma parcela limitada 

da população. A partir de 1990, o INAMPS passou a integrar a estrutura do Ministério da Saúde, 

constituindo no instrumento para assegurar a continuidade, agora em caráter universal, da 

assistência médico-hospitalar a ser prestada à população. O órgão foi extinto somente pela Lei n° 
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8.689, de 27 de julho de 1993, quase três anos após a promulgação da lei que instituiu o SUS. Ao 

se preservar o INAMPS, preservou-se também a sua lógica de financiamento e de alocação de 

recursos financeiros, dada a continuidade da participação do Ministério da Previdência no 

financiamento desse órgão. Uma das consequências da preservação da lógica de financiamento 

do INAMPS foi o estabelecimento de limites físicos e financeiros para as unidades federadas 

(SOUZA, 2002). Os tetos financeiros dos estados e municípios para o financiamento dos serviços 

de saúde seguem, portanto, a capacidade dos prestadores (oferta) e não a dos pacientes 

(demanda), uma vez que um dos critérios determinantes para a distribuição de recursos se 

constitui na capacidade dos prestadores em oferecer serviços de saúde numa micro/macrorregião. 

Desse modo, a estrutura de financimento por procedimentos incorpora uma lógica 

mercadológica no SUS, afastando-se do projeto de desmercantilização da saúde, uma vez que 

agrava um modelo de custo crescente (BORGES, 2012). O estímulo à produção de 

procedimentos, de forma contínua e desvinculada da demanda, acarreta um aumento constante, e 

em geral desnecessário, dos custos de assistência, tornando-se um modelo insolvente (CAMPOS, 

1997). O subfinanciamento do SUS é agravado pela dependência financeira do poder local junto 

aos estados e à União. Uma das principais demandas da democracia foi o aumento do poder local, 

de modo que a descentralização do poder incentivasse a participação popular. O SUS ampliou o 

poder municipal, porém ao se distribuírem os encargos aos municípios, não houve contrapartida 

financeira adequada, sem uma plena delegação de autonomia gerencial e política ao nível local, 

criando uma perigosa contradição, uma vez que os municípios assumem responsabilidade de 

gestão plena sem receber autonomia financeira para tanto
5
. Se por um lado a descentralização da 

saúde é uma demanda dos defensores de uma reforma democratizante, ela também é defendida 

pelos interessados em mercantilizar a saúde, pois ao fragmentar a rede assistencial de saúde são 

criados nichos de mercado para as transnacionais do setor
6
. 

A municipalização do risco passou a gerar crises de credibilidade dos municípios em 

gerenciar os sistemas locais de saúde, revertendo-se em possibilidades para as “inovações” de 

gestão, como a terceirização dos serviços de saúde e a ampliação do mercado privado, que diante 

                                                 
5
 Uma das principais consequências desse processo é a municipalização do risco, quando o município passa a 

isoladamente assumir o ônus da não assistência, cabendo aos estados e à União não mais que financiar, controlar e 

avalia ro sistema. 
 
6
 A descentralização da saúde entrou na agenda política do Banco Mundial para o setor saúde na América Latina na 

década de 1990. Essa foi uma fórmula exitosa, no sentido de mercantilizar a saúde, em toda parte do mundo que 

seguiu tais princípios para a organização dos serviços de saúde (BORGES, 2012). 
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da incompetência do SUS em garantir acesso aos serviços de saúde, consegue avançar na 

comercialização dos seguros privados. Ainda assim, o processo de construção do SUS avançou 

conduzido a partir da União em direção à descentralização municipal com base na pactuação de 

marcos normativos temporários, associados a instrumentos de indução financeira e 

monitoramento gerencial, com o objetivo de formar competências e estruturas descentralizadas 

de gestão e provisão de serviços de saúde (FLEURY et al., 2010).  Embora sejam verificados 

grandes avanços com a municipalização do sistema de saúde, Campos (2006) atenta que os 

efeitos centrípetos decorrentes da descentralização sempre estarão se produzindo, tendendo a 

induzir a fragmentação do sistema com isolamento dos municípios, gerando um processo de 

municipalização com baixa capacidade de integração e solidariedade entre as partes. 

Revela-se assim o fenômeno de deslocamento do SUS em direção ao modelo proposto pelo 

Banco Mundial, traduzindo-se na ampliação do mercado das seguradoras privadas de saúde com 

um subsistema público complementar ao subsistema privado, que atenderia aqueles que não se 

inserissem nesse subsistema (pobres e doentes crônicos). Desse modo, terceirizações, 

subfinanciamento, financiamento público do setor privado, deterioração das unidades públicas e 

geração de crises pela mídia colaboram para transformar o SUS em um sistema residual anexo ao 

subsistema privado, de modo a mercantilizar a saúde, tornando-a um bem de consumo, em vez de 

direito fundamental do ser humano (ARMSTRONG; ARMSTRONG, 2008). 

“A privatização de um sistema de saúde pressupõe, no amplo sentido da palavra, a 

mudança no entendimento da saúde como um bem coletivo e um direito humano 

fundamental para um produto de consumo e uma responsabilidade privada.” 

(ARMSTRONG; ARMSTRONG, 2008) 

 

A situação se agrava com o fato de o subsistema privado de saúde brasileiro vir se 

mostrando saturado para atender a demanda, se tornando cada vez mais evidentes os limites 

estruturais da segmentação do sistema de saúde. O SUS tornou-se imprescindível para atender 

procedimentos preventivos, disponibilizar instalações físicas e recursos humanos, conceder subsí-

dios fiscais e/ou financiamento direto, como também na cobertura dos casos de alta complexi-

dade, que por serem muito dispendiosos, consumiriam margens substanciais de lucros. A saída 

encontrada para atender novos clientes de planos de saúde tem sido a abertura de duplas portas 

em hospitais da rede SUS – as seguradoras privadas passam a buscar as instalações do SUS para 

prover atendimento aos seus clientes (BAHIA, 2011). A dependência do setor privado do SUS 

coloca o sistema público numa situação perigosa, ao mesmo tempo subfinanciado e financiando a 
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privatização da saúde, mantendo-se refém do mito da insolvência dos sistemas públicos de saúde 

com vistas à transformação da saúde dos brasileiros em mercadoria (BORGES, 2012). 

Nesta subseção foi apresentada a tendência nacional de reforma democratizante do sistema 

de saúde e do Estado, patrocinada pelo movimento da Reforma Sanitária Brasileira. A luta que 

vigia na sociedade brasileira desde os anos 1970 era pela desmercantilização da saúde, saindo 

vitoriosa com a instituição de um Sistema Único de Saúde público, universal e integral, na 

Constituição de 1988. Ainda assim, haja vista o histórico de participação da iniciativa privada no 

sistema de saúde brasileiro pré-SUS, viu-se impossível instituir um sistema de saúde 

exclusivamente estatal, criando-se, portanto, um sistema de saúde dual, no qual coexistem os 

setores público e privado. Das tensões que se estabelecem com a instalação desse modelo dual 

decorrem projetos rivais  para o sistema de saúde brasileiro, um defendendo sua progressiva 

estatização, de modo a garantir o projeto da medicina socializada e os princípios do SUS, 

sobretudo o da universalidade, e outro defendendo a complementaridade do setor privado, de 

modo a garantir a efetividade do sistema, bem como melhorar sua eficiência. 

Desse modo, entende-se que, para o êxito da Reforma Sanitária, não bastou a implantação 

do SUS, ainda faz-se necessário alterar determinantes econômicos e políticos que garantam a 

saúde como um direito fundamental e não como mercadoria. O desafio do SUS passa a ter um 

sentido maior, porque pressupõe a reforma do Estado em direção a uma nova institucionalidade 

nas questões de seguridade social. Sua maior ou menor correspondência com os preceitos 

constitucionais decorreram da capacidade política de resistência às tendências de privatização, 

recentralização, capitalização e focalização, que ameaçaram a implantação da seguridade social 

(FLEURY, 2009). A Reforma Sanitária assume, portanto, um sentido contra-hegemônico de 

estabelecer um novo patamar civilizatório, que, mesmo quando aplicado, ainda que de forma 

parcial, altera aspectos importantes do modelo dominante, implicando uma profunda mudança 

cultural, política e institucional, capaz de viabilizar a saúde como bem público. Segundo Campos 

(1997), a defesa do direito à saúde assume um caráter anticapitalista sempre que sua abrangência 

é definida pelos interesses da maioria e não pela dinâmica do mercado. 
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1.3.2 Reforma do Aparelho do Estado 

 

Surpreendentemente, a Reforma Sanitária Brasileira foi vitoriosa com a instalação do SUS 

em um momento de vigência global do paradigma neoliberal. Não tardou, entretanto, para que a 

tendência mundial de reforma gerencialista do Estado (o New Public Management) chegasse ao 

Brasil. A Reforma do Aparelho do Estado teve por objetivo “garantir conquistas da Constituição 

de 1988, as quais, na realidade, nunca se concretizaram” e “viabilizar a implementação de uma 

administração pública de caráter gerencial” (BRASIL, 1995), por meio da implementação de um 

Novo Modelo de Gestão – um modelo de govenança colaborativa, orientada para resultados, ou 

seja, de conexão entre Estado, Mercado e Sociedade de modo a compor uma rede de governança 

que maximize a geração de valor público para o cidadão-cliente. 

Trata-se de um movimento que é portador de um novo modelo de administração pública, 

baseado no estabelecimento de alianças estratégicas entre Estado e sociedade, quer para 

atenuar disfunções operacionais daquele, quer para maximizar os resultados da ação 

social em geral (BRASIL, 1998). 

 

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado conduzido pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado e elaborado sob a coordenação do ministro Luiz Carlos 

Bresser-Pereira pretendia ser a terceira grande reforma da administração pública brasileira. A 

primeira teria sido aquela implementada por Getúlio Vargas quando da criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público em 1936. A Reforma do DASP tinha por objetivo introduzir 

no Brasil o modelo de administração pública burocrática, de modo a se contrapor à 

administração pública patrimonialista, onde o aparelho do Estado funciona como uma 

extensão do poder do soberano, não havendo distinção entre o patrimônio público e o privado, 

disseminando, portanto, a corrupção e o nepotismo. A introdução da administração pública 

burocrática é uma clara consequência da emergência de um capitalismo moderno no país. Nesse 

momento, a administração pública sofre um processo de racionalização que se traduziu no 

surgimento das primeiras carreiras burocráticas e na tentativa de adoção do concurso como forma 

de acesso ao serviço público (BRASIL, 1995). 

Os princípios orientadores da administração pública burocrática são a 

profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em 

síntese, o poder racional-legal (BRASIL, 1995). Uma vez que visa combater o cenário de 

corrupção e nepotismo generalizado da administração patrimonialista, há um rígido controle 
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administrativo dos processos. O controle acaba transformando-se na própria razão de ser do 

funcionário e o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é 

servir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade 

no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de voltar-se 

para o serviço aos cidadãos (BRASIL, 1995). Este defeito, entretanto, não se revelou determi-

nante na época de seu surgimento porque os serviços do Estado eram ainda muito reduzidos. 

A Reforma do DASP, influenciada pela teoria da administração científica de Taylor, tendia 

à racionalização mediante a simplificação, a padronização, a aquisição racional de materiais, a 

revisão das estruturas e a aplicação de métodos de definição de procedimentos (BRASIL, 1995). 

Nesse período foi instituída a função orçamentária enquanto atividade formal e permanentemente 

vinculada ao planejamento. O DASP também buscou introduzir a meritocracia no âmbito do 

Estado brasileiro, instituindo o concurso público e o treinamento de pessoal. Entretanto, o 

patrimonialismo manteve sua força no quadro político brasileiro e o coronelismo foi dando lugar 

ao clientelismo e ao fisiologismo (BRASIL, 1995). 

A segunda grande reforma da administração pública brasileira foi conduzida pelo governo 

militar ditatorial em 1967, por meio do Decreto-Lei 200 e tinha por objetivo instituir um modelo 

de administração voltado para o desenvolvimento por meio da superação da rigidez burocrática 

instalada no Estado. O referido decreto realizou a descentralização funcional de diversas ativida-

des estatais para a administração indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 

de economia mista), numa tentativa de flexibilizar a administra-ção e atribuir maior dinamismo 

operacional às atividades econômicas do Estado (BRASIL, 1995). Embora as reformas operadas 

pelo Decreto-Lei 200/67 possam ser considerada o primeiro momento da administração pública 

gerencial no Brasil, elas não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática 

central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração 

indireta e formas arcaicas e ineficientes no plano da administração direta ou central. 

A administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX, como 

resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. A reforma do aparelho do 

Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações 

(BRASIL, 1995). Na administração pública gerencial a estratégia volta-se para a definição 
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precisa dos objetivos que o administrador público planeja alcançar, para a garantia da autonomia 

do mesmo na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros para alcançar esse objetivos e 

para o controle de resultados, não mais de processos (BRASIL, 1995). Adicionalmente, pratica-se 

a competição administrada no interior do próprio Estado e aumenta-se a permeabilidade do 

Estado à participação dos agentes privados. Também é resgatada a noção do interesse público 

como o interesse da coletividade, do cidadão-cliente, e não o interesse do próprio Estado. 

A estratégia conduzida pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado teve como 

objetivo justamente conferir “maior flexibilidade gerencial com relação à compra de insumos e 

materiais, à contratação e dispensa de recursos humanos, à gestão financeira dos recursos, além 

de estimular a implantação de uma gestão que priorizasse resultados, satisfação dos usuários e 

qualidade dos serviços prestados” (IBAÑEZ, 2001), portanto se caracteriza como uma reforma 

gerencialista da administração pública brasileira. Por implicar a flexibilização do funcionalismo, 

a reforma administrativa foi identificada como contrária aos interesses dos servidores (BRASIL, 

1995). O diagnóstico do Plano Diretor, entretanto, é que a Constituição de 1988 efetivou um 

retrocesso burocrático sem precedentes ao instituir a obrigatoriedade do regime jurídico único 

para os servidores públicos. Ao estender para os serviços do Estado e para as próprias empresas 

estatais praticamente as mesas regras burocráticas adotadas no núcleo estratégico do Estado, a 

Constituinte teria promovido um surpreendente engessamento do aparelho estatal, determinando 

perda de autonomia do Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos e retirando da 

administração indireta sua flexibilidade operacional (BRASIL, 1995). 

Para enfrentar os principais problemas que representam obstáculos à implementação de um 

aparelho do Estado moderno e eficiente, o Plano Diretor do MARE distinguiu quatro setores do 

Estado, de modo a permitir a identificação de estratégias específicas para cada segmento de 

atuação, evitando a alternativa simplista de propor soluções genéricas a problemas peculiares. O 

primeiro setor se trata do Núcleo Estratégico do Estado, que define as leis e políticas públicas e 

cobra o seu cumprimento – Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Presidente da 

República, os ministros e seus auxiliares e assessores diretos. Nesse setor, o fundamental é que as 

decisões tomadas sejam as melhores e que, em seguida, sejam efetivamente cumpridas, portanto 

seria mais adequado uma gestão gerencial que se misture bastante  com a administração pública 

burocrática, uma vez que essa enfatiza a segurança e a efetividade das decisões (BRASIL, 1995). 

Nesse setor, a propriedade tem que ser necessariamente estatal. 
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Em seguida, o Plano Diretor distingue o setor das Atividades Exclusivas, em que são 

prestados serviços que só o Estado pode realizar, como a cobrança e fiscalização de impostos, o 

poder de polícia, o serviço de trânsito, etc. São serviços em que se exerce o poder extroverso do 

Estado – o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar (BRASIL, 1995). Nesse setor, o que 

importa é atender milhões de cidadãos com boa qualidade a um custo baixo, portanto o critério 

eficiência se torna fundamental, logo a administração deve ser necessariamente gerencial. Nesse 

setor a propriedade continua sendo necessariamente estatal (BRASIL, 1995). 

O terceiro setor do Estado seria o dos Serviços Não Exclusivos, onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas, portanto é um setor 

de serviços competitivos. Embora as instituições desse setor não possuam poder de Estado, ele se 

faz necessário por se tratar de serviços que envolvem diretamente direitos humanos fundamentais 

ou porque possuem economias externas relevantes, na medida que produzem ganhos que não 

podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. A gestão é necessariamente 

gerencial e a propriedade mais adequada seria a pública não estatal, constituída por organizações 

sem fins lucrativos – organizações sociais –, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou 

grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse público (BRASIL, 1995). 

A propriedade pública não-estatal torna mais fácil e direto o controle social, através da 

participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos envolvidos, ao 

mesmo tempo que favorece a parceria entre sociedade e Estado. As organizações nesse 

setor gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que aquela possível 

dentro do aparelho do Estado. Em compensação seus dirigentes são chamados a assumir 

uma responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na gestão da instituição. 

(BRASIL, 1995) 

 

Finalmente, o quarto setor do Estado identificado pelo Plano Diretor seria o de Produção de 

Bens e Serviços para o Mercado, caracterizado por atividades econômicas voltadas para o lucro 

que ainda permanecem no aparelho do Estado, se tratando, portanto, do setor das empresas. A 

administração mais adequada seria, obviamente, a gerencial e, em termos de propriedade, dada a 

possibilidade de coordenação via mercado, a propriedade privada seria a regra (BRASIL, 1995). 

A passagem de serviços não exclusivos e da produção de bens e serviços para o mercado para a 

iniciativa privada, por meio dos processos de publicização e privatização respectivamente, tem 

por objetivo reduzir o escopo de atuação do Estado às funções que lhe são próprias, de modo a 

aumentar sua governança. Neste trabalho, estamos interessados no processo de publicização, que 

ocorre por meio da celebração de contratos de gestão com organizações sociais. 
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As OS seriam um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade. O Estado continua a 

fomentar as atividades publicizadas e exerce sobre elas um controle estratégico: demanda 

resultados necessários ao atingimento dos objetivos das políticas públicas. O contrato de gestão é 

o instrumento que regula as ações das OS (BRASIL, 1998). Por meio dele são acordadas metas 

de desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público. O 

Estado não deixa de controlar a aplicação dos recursos transferidos a essas instituições, mas o faz 

por meio do controle por resultados estabelecidos em contrato de gestão, supostamente um 

instrumento inovador e mais eficaz. 

O propósito central do Projeto Organizações Sociais é proporcionar um marco 

institucional de transição de atividades estatais para o terceiro setor e, com isso, 

contribuir para o aprimoramento da gestão pública estatal e não-estatal (...) A 

implantação das Organizações Sociais ensejará verdadeira revolução na gestão da 

prestação de serviços na área social. A disseminação do formato proposto entidades 

públicas não-estatais concorrerá para um novo modelo, onde o Estado tenderá à redução 

de sua dimensão enquanto máquina administrativa, alcançando, entretanto, maior 

eficácia na sua atuação. (BRASIL, 1998) 

 

As OS seriam um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade. O Estado continua a 

fomentar as atividades publicizadas e exerce sobre elas um controle estratégico: demanda 

resultados necessários ao atingimento dos objetivos das políticas públicas. O contrato de gestão é 

o instrumento que regula as ações das OS (BRASIL, 1998). Por meio dele são acordadas metas 

de desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público. O 

Estado não deixa de controlar a aplicação dos recursos transferidos a essas instituições, mas o faz 

por meio do controle por resultados estabelecidos em contrato de gestão, supostamente um 

instrumento inovador e mais eficaz. 

Enquanto a década de 1980 foi marcada pela luta pela redemocratização no Brasil, e, 

portanto, pela democratização do Estado, os anos 1990 foram marcados pela entrada do 

paradigma neoliberal no cenário brasileiro. É nesse contexto que se instala a Reforma do 

Aparelho do Estado, seguindo o paradigma global do New Public Management,  ou seja, de 

passagem de  parte da gestão pública para os segundo e terceiro setores (por meio da privatização 

e da publicização, respectivamente), visando incorporar na gestão pública instrumentos e 

estratégias exitosos no setor privado, de modo a melhorar o desempenho do Estado. Desse modo, 

a Reforma do Aparelho do Estado choca-se contra a tendência nacional até então vigente, cujo 

maior representante é o movimento da Reforma Sanitária Brasileira. O setor da saúde torna-se, 

portanto, a principal arena de confronto dos dois modelos de Estado em questão. 
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1.3.3   Formas de controle das OSS 

 

A Reforma do Aparelho do Estado torna central a função reguladora do Estado, devido à 

forte atuação das entidades do Terceiro Setor. Igualmente fundamental, portanto, é considerar 

como essa Reforma altera o modelo operante na regulação e controle da administração pública. 

As alterações promovidas no bojo dessa Reforma enseja também inovações no controle das 

atividades exercidas por essas entidades. Dentre elas, destaca-se a ideia de mudança de postura 

do controlador, passando da análise da estrita legalidade das ações da administração pública, para 

o controle de oportunidade e conveniência desses atos, por meio auditorias de desempenho 

voltados a aferir os resultados da gestão. Trata-se de submeter todo sistema de controle ao modo 

de governança para resultados. Barzeley (2002 apud DUAILIBE, 2012) indica que “as 

organizações devem ser responsabilizadas pelos resultados de sua atuação, mais do que pela sua 

forma de funcionamento”. Sano (2003 apud DUAILIBE, 2012) entende que o controle técnico do 

Poder Executivo deve “restringir-se aos resultados obtidos em sua execução, através dos 

indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a 

economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades”. 

Por outro lado, Alcantara (2009 apud DUAILIBE, 2012) afirma que o foco apenas no 

cumprimento de metas e no desempenho dos indicadores pactuados vem sendo reconsiderado 

pela necessidade de se incorporar algum grau de controle dos meios que servem de instrumento 

para o alcance do bom desempenho, pois o controle reduzido, típico do modelo gerencial, traz o 

risco do aumento do patrimonialismo na Administração Pública brasileira. Desse modo, é 

necessário que os Contratos de Gestão sejam bem fiscalizados, com recompensas e punições 

previstas e efetivamente aplicadas, e que sejam instituídos mecanismos de revelação de 

informações. Além disso, o monitoramento e a mensuração dos esforços das Organizações 

Sociais e dos seus resultados por parte do Poder Público precisam levar em conta que a 

manipulação de informações e acordo de metas de desempenho conservadoras será sempre um 

risco que deve ser considerado (QUINHÕES, 2008). 

Duailibe relata, em sua dissertação (2012), que são seis os mecanismos de controle 

previstos para as organizações sociais de saúde no Brasil – o controle realizado pela própria OS e 
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aqueles realizados pela Prefeitura, pelo Legislativo (Câmara e Tribunal de Contas), pelo 

Judiciário, pelo Ministério Público e pela sociedade
7
. 

Chamaremos de Controle Gerencial o controle interno às OSS e realizado por seu órgão 

deliberativo superior – o Conselho de Administração –, que possui atribuições normativas e de 

controle básicas e composição definidas já na lei que regulamenta as OS. A primeira forma de 

Controle Gerencial das OSS é a aprovação e encaminhamento ao órgão supervisor da execução 

do contrato de gestão dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela 

diretoria (art.4º, IX da Lei 9.637/98). No mesmo artigo (inciso X), a lei incumbe ao Conselho a 

fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão, momento em 

que fica clara a opção do legislador por um controle de resultados, não havendo previsão de um 

controle tão estrito dos meios utilizados para tanto.  Ressalte-se que a lei prevê (art.16) que o 

descumprimento de tais diretrizes e metas pode levar à desqualificação da entidade como 

organização social, com responsabilização de seus dirigentes por danos ou prejuízos causados por 

ação ou omissão. Alguns autores, como Freitas (2004 apud DUAILIBE, 2012), criticam a 

previsão legal por entenderem que, nesses casos, haveria a obrigatoriedade na desqualificação. Os 

dispositivos legais deixam clara ainda a competência do Conselho de Administração para aprovar 

os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de 

auditoria externa (sem deixar claro quais itens serão explorados por essa, permitindo que sejam 

definidos no contrato de gestão). O controle realizado sobre as contas e demonstrativos 

financeiros da entidade deve levar em consideração as regras constantes em regulamento próprio 

a ser aprovado pelo Conselho de Administração, contendo os procedimentos para a contratação 

de obras, serviços, compras e alienações e plano de cargos, salários e benefícios dos empregados 

da entidade (art.4º, VIII). Partindo-se dessa análise, depreende-se que a nota característica do 

Controle Gerencial sobre as atividades desenvolvida pelas organizações sociais é o resultado que 

se busca com a formalização do contrato de gestão (DUAILIBE, 2012). 

A Lei das OS cria um mecanismo híbrido de controle bastante interessante, ao definir 

regras para a composição dos Conselhos de Administração que garantem a participação direta de 

diversos stakeholders (partes interessadas) no órgão superior de deliberação da OS.  A legislação 

federal garante a participação de representantes do Poder Público e do Terceiro Setor no 

                                                 
7
  Os diversos mecanismos de controle externo referidos serão tratados em diante como: Controle Executivo, 

Controle Legislativo, Controle Judiciário, Controle do Ministério Público e Controle Social; respectivamente. 
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Conselho de Administração e, desse modo, absorve membros participantes do Controle Interno e 

Social no âmbito do Controle Gerencial. 

O primeiro órgão externo à organização social, mas responsável por seu controle, é o 

próprio Poder Executivo que as contrata. O controle pelo Executivo será chamado aqui de 

Controle Interno, e sua primeira atuação se dá no ato de qualificação das organizações sociais. 

Prado e Castro (2007 apud DUAILIBE, 2014) entendem que esse é o momento em que o Poder 

Executivo pode decidir, e portanto controlar, quais entidades reúnem os requisitos necessários a 

futuramente realizar contrato de gestão com o Estado. Entretanto, vale lembrar que não há espaço 

para discricionariedade na qualificação, devendo o controle limitar-se a averiguar o preenchimen-

to de todos os requisitos legais, sob risco de ocorrer trespasse na segurança jurídica e macular os 

princípios administrativos da moralidade, impessoalidade, razoabilidade, legalidade e igualdade.  

A forma mais relevante de Controle Interno, entretanto, é a definição das cláusulas 

componentes do contrato de gestão e a fiscalização da execução desse contrato. No artigo 8º da 

Lei Federal, fica estabelecido que a OS deverá apresentar anualmente ao Poder Executivo, ou a 

qualquer momento conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do 

contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, que 

deverão ser analisados periodicamente pela Comissão Técnica de Avaliação. Além das prerroga-

tivas supracitadas de controle, cabe ainda ao Poder Executivo a desqualificação da entidade 

quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão (precedida 

de processo administrativo e assegurado o direito de ampla defesa). Assim como no caso da 

qualificação, também na desqualificação a discricionariedade é criticada pela doutrina, que a 

considera imprópria e inconveniente (FREITAS, 2004 apud DUAILIBE, 2012), de modo que o 

Poder Executivo teria o dever de desqualificar a OS no caso de descumprimento dos termos 

pactuados. Entende-se assim que o Controle Interno, assim como o Controle Gerencial, preocupa-

se quase exclusivamente com o controle de resultados. 

Segundo Mello (2008 apud DUAILIBE, 2012), o controle das Organizações Sociais de 

Saúde pelo Poder Legislativo – que nomearemos Controle Externo – pode, em tese, ocorrer das 

seguintes formas: 

 Convocação ao comparecimento – art. 50 da CF/88; 

 Requerimentos de Informação – art. 50, §2º e art.58, §2º, III da CF/88; 
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 Comissão Parlamentar de Inquérito – art.58, §3º da CF/88; 

 Aprovações e autorizações de decisões do Executivo para produzir efeitos ou tornarem-

se válidos – art.49, II, III e XII; art.52, III e XI; art.101, Parágrafo Único da CF/88; 

 Controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, notadamente em matéria 

financeira e orçamentária – art.31; art.33, §2º; art.49, IX; arts.70 a 73 da CF/88; 

 Sustação de atos normativos do Poder Executivo – art.29, V da CF/88; 

 Processo de impeachment por crime de responsabilidade contra vários agentes públicos 

– art.52, Caput e incisos I e II e art.86 da CF/88; 

 Realização de tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional no prazo de sessenta dias, após abertura da sessão legislativa – 

art.51, II da CF/88; 

 Recebimento de petições, reclamações, representações e queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades públicas, solicitando o depoimento de qualquer 

cidadão, tudo isso como atribuições das comissões internas do Congresso Nacional e 

suas Casas – art.58, §2º, IV e V da CF/88; 

A doutrina questiona  vigorosamente a eficácia do controle parlamentar sobre entidades do 

Terceiro Setor, considerando que no regime presidencialista há uma prevalência do Executivo e 

da sua vontade (FAGUNDES, 2006 apud DUAILIBE, 2012). Considera-se que para analisar a 

eficácia do controle do Legislativo sobre o Executivo, deve-se avaliar o contexto político e 

constitucional em que está inserido (REZENDE; TAFNER, 2005 apud DUAILIBE, 2012). 

Nas três esferas de governo, a legislação e a doutrina apontam para a prevalência do 

controle externo realizado pelos Tribunais de Contas (DUAILIBE, 2012). Os Tribunais de Contas 

são órgãos auxiliares do Poder Legislativo na função de fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receita (art.70 e 71 da CF/88). A Lei 

Federal das OS dispõe, em seu art.9º, que os responsáveis pela fiscalização do contrato de gestão, 

ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou 

bens de origem pública por organização social, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas sob 

pena de responsabilidade solidária. Na lei existem disposições em relação à possibilidade de 

controle do Tribunal de Contas de toda a atividade das quais participam recursos públicos e 

destinação do fomento. Além de fiscalizar eventual irregularidade na utilização das verbas 
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públicas repassadas, o Tribunal ainda pode requerer informações outras com a determinação de 

que os processos submetidos à auditoria sejam instruídos com dados sobre: o quanto vem sendo 

cumprido dos compromissos  assumidos no contrato; que tipo de contratações foram feitas com 

recursos públicos e se foram com permissão contratual e de modo adequado; se os investimentos 

realizados com recursos públicos atenderam a previsão contratual e de modo adequado. Outra 

possibilidade é a prestação de contas ser considerada regular, mas com ressalvas. Assim, o 

Tribunal de Contas poderá apresentar diversos questionamentos e recomendações a serem 

cumpridas pela OS. Quando não houver aprovação da prestação de contas, desde que 

devidamente fundamentada, o Tribunal de Contas poderá ainda aplicar multa por infração legal. 

Vale ressaltar que diversos questionamentos acerca da natureza e atuação do Tribunal de 

Contas ainda são levantados. Segundo Duailibe (2012), parte da doutrina os aponta como órgãos 

auxiliares do Poder Legislativo (CARVALHO FILHO, 2005); outros, influenciados pela doutrina 

europeia atinente ao contencioso administrativo, entendem que o mesmo deve ser incluído no 

Poder Judiciário; e ainda outros entendem-no como órgão estatal independente (MONTEIRO, 

2008). Gualazzi (1992 apud DUAILIBE, 2012) entende o Tribunal de Contas como um órgão 

administrativo parajudicial, isto é, que efetua a atividade administrativa de modo judiciariforme. 

Mais importante, entretanto, é ressaltar os principais problemas que cercam a atuação dos 

Tribunais de Contas. Abrucio (2005 apud DUAILIBE, 2012) aponta os seguintes: (1) politização 

e falta de independência; (2) falta de transparência e relação com a sociedade; (3) burocratização 

das atividades e lentidão das respostas; (4) defasagem na estrutura material e de recursos 

humanos. De todo o exposto, pode-se discernir que as Cortes de Contas são um dos principais 

mecanismos de controle das OS. 

Outro órgão fundamental no controle das OS é o Ministério Público. Não há no rol de 

atribuições conferidos ao MP nenhum dispositivo que trate especificamente  sobre a fiscalização 

das entidades do Terceiro Setor, entretanto, considera-se que o Controle Público feito por este 

órgão está inserido em sua atribuição genérica de zelar pelos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. A ação do MP nas políticas públicas fundamenta-se no  artigo 127 da CF e decorre 

da relevância social que o tema aduz.  Na área da saúde, esta ação deve assegurar a efetivação 

dos direitos expressos no artigo 196 da CF. 

“Pode e deve o Ministério Público, na defesa do patrimônio público e social e na defesa 

de interesses individuais indisponíveis, instaurar inquérito civil público e ação civil 

pública para apurar irregularidades nas atividades de prestações de contas das 

associações e sociedade civis sem fins lucrativos, mormente quando tenham elas, dentro 
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de seus objetivos estatutários, fins assistenciais e permissão de recebimento de recursos 

públicos.” (PAES, 2010 apud DUAILIBE, 2012) 

 

O art.10 da Lei Federal das OS prevê a representação do MP caso existam fundados 

indícios de malversação de bens ou recursos de origem pública, para que requeira junto ao juízo 

competente a declaração de indisponibilidade de bens da entidade e o sequestro de bens de seus 

dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou 

causado dano ao patrimônio público. 

Os diplomas regulamentadores das OS também não trazem uma previsão expressa de 

Controle Judiciário sobre essas entidades, todavia é uma realidade premente a existência dessa 

forma de controle, desde que provocado o Juízo. Ao termo desta forma de controle, faz-se mister 

aduzir o protagonismo judicial na atribuição de exercer o controle da constitucionalidade das leis 

e atos normativos que regulamentam a matéria; lembrando-se  que ao judiciário cabe não só 

proferir decisões, como atuar, muitas vezes, como força contramajoritária  na garantia da 

prevalência da Constituição Federal (DUAILIBE, 2012). Acerca da regulamentação das OS na 

esfera federal, existiu o questionamento formal da legalidade das entidades, objeto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº1.923/DF. O julgamento da ADIN, cuja tramitação teve início 

em 1998, ocorreu somente em 2015 e decidiu pela validade da prestação de serviços públicos não 

exclusivos por organizações sociais em parceria com o Poder Público, contanto que a celebração 

do contrato seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública. O voto condutor do julgamento, 

proferido pelo ministro Luiz Fux, foi no sentido de afastar qualquer interpretação que restrinja o 

controle da aplicação de verbas públicas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. 

Desse modo ficou evidenciado que o controle das Organizações Sociais compete também ao 

Poder Judiciário, que atuará sempre que devidamente provocado. 

Finalmente, a forma última de controle é aquela exercida pelo público, i.e. pela sociedade 

civil organizada ou não, identificado na legislação, na literatura e na doutrina como Controle 

Social. Há que se aduzir que são complexos os modos pelo qual se opera essa modalidade de 

controle. Os mecanismos previstos não são de fácil apreensão. Uma das vertentes dessa 

complexidade é o acompanhamento realizado pela imprensa e decorrente dela, o controle 

realizado pela opinião pública. Sá e Porto (2011 apud DUAILIBE, 2012) indicam que o Controle 

Social pode ser exercido individual ou coletivamente, inclusive por entidades juridicamente 

constituídas, desde que sejam estranhas ao Estado e que pelo menos uma parte de seus membros 
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seja eleita pela sociedade. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a previsão jurídica de 

mecanismos de Controle Social não garante que o mesmo se efetive. Para tanto, é fundamental a 

mobilização popular no sentido de tomar parte dos instrumentos legalmente previstos. Por outro 

lado, segundo Duailibe (2012), parte da doutrina aponta a preocupação de que essas novas formas 

de interação entre público e privado, tendo em vista a realidade da organização da sociedade 

brasileira, sejam praticadas em benefício de poucos, permitindo maior participação e maior 

transparência a certos grupos sociais em detrimento de outros. 

Condorme abordado anteriormente, o Controle Social das OS ganhou espaço no âmbito do 

Controle Gerencial, ao ser  estabelecida a obrigação de que 20% a 30% do Conselho de 

Administração seja composto por integrantes do Terceiro Setor (internalização do Controle 

Social). A participação, entretanto, limita-se à sociedade civil organizada, e deve  ser considerada 

a crítica apontada acima acerca do enviesamento dessa participação. O órgão colegiado de 

deliberação superior das OS deve abarcar em sua composição também membros da comunidade, 

de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Todavia, estes membros da comunidade 

serão eleitos pelos demais integrantes do Conselho. A legislação também estabeleceu, como 

mecanismo de Controle Social, a exigência de publicidade dos mais diversos atos praticados na 

execução dos contratos  de gestão. Nesse contexto, entretanto, deve-se ressaltar a diferença entre 

publicidade e transparência, uma vez que, embora públicos, esses dados são de difícil acesso pelo 

público. Fica claro que a legislação específica é relativamente omissa quanto a criação de 

mecanismos de Controle Social das OS, contando apenas com mecanismos estabelecidos por 

analogia ou doutrinariamente. 

Seis mecanismos de controle das organizações sociais foram identificados: (i) o Controle 

Gerencial exercido pela própria organização social, basicamente um controle de resultados, 

visando garantir o bom desempenho de sua gestão; (ii) o Controle Interno realizado pelo 

Executivo, centrado em conferir a aderência da OS aos termos pactuados no contrato de gestão, 

sobretudo o cumprimento das metas estabelecidas, mas também a prestação de contas dos 

recursos e bens repassados à organização; (iii) o Controle Externo exercido pelo Legislativo, 

onde a atuação do Tribunal de Contas demonstra-se fundamental na identificação das 

irregularidades cometidas; (iv) o Controle Público feio pelo Ministério Público, cuja principal 

relevância é produzir consequências às irregularidades cometidas; (v) o Controle Judiciário 

exercido por esse Poder, centrado em resolver embates em torno da legislação regulamentadora 
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das OS e decidir sobre as irregularidades apresantadas pelos demais organismos de controle; e 

(vi) o Controle Social exercido pela sociedade civil, organizada e desorganizada, cuja principal 

relevância é demonstrar a recepção do público acerca do desempenho efetivo das unidades de 

saúde. A difusão dos sistemas de controle exercidos pelos dois últimos mecanismos coloca-os 

fora do escopo deste trabalho, que, portanto, se concentrará em avaliar o controle exercido pelos 

quatro primeiro mecanismos, com ênfase especial nas irregularidades apresentadas pelos 

Controles Externo e Público. 

 

1.4 Metodologia 

 

Este trabalho procede um estudo de caso sobre o novo modelo de gestão da saúde pública 

por organizações sociais, abordando o caso específico do Município do Rio de Janeiro e 

analisando especificamente os mecanismos de controle dessas entidades. O estudo de caso é uma 

abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando procura-se 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos factores (ARAÚJO, 2008). Yin (1994) afirma que esta 

abordagem se adapta à investigação, quando o investigador procura encontrar interações entre 

fatores relevantes próprios de uma entidade; quando o objetivo é descrever ou analisar o 

fenômeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global; e quando o investigador 

pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou do processo.  

Ponte (2006) considera que o estudo de caso é uma investigação “que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos 

em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse 

modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de interesse”. Coutinho e 

Chaves (2002) fazem referência à cinco características básicas de um estudo de caso, que são: 

 é um sistema limitado – tem fronteiras em termos de tempo, eventos ou processos que 

nem sempre são claras e precisas; 

 é um caso sobre ‘algo’ que necessita ser identificado para conferir foco e direção à 

investigação; 

 é preciso preservar o caráter único, específico, diferente, complexo do caso; 

 a investigação decorre em ambiente natural; 
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 o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha diversificados 

– observações diretas e indiretas, entrevistas, questionários, narrativas, registros de áudio 

e vídeo, diários, cartas, documentos etc.; 

O estudo de caso é uma investigação com características peculiares, pois incide 

intencionalmente sobre uma situação específica que se presume ser única ou especial, procurando 

descobrir o que há nela de mais fundamental e específico, compreendendo assim globalmente 

determinado fenômeno ao qual o investigador atribui importância, com o objetivo de explorar, 

descrever, explicar, avaliar e/ou transformar o caso analisado (ARAÚJO, 2008). Esta pesquisa 

está direcionada a investigar os mecanismos de controle das organizações sociais de saúde do 

Município do Rio de Janeiro descritos no referencial teórico. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário esclarecer a distinção particular que o autor selecio-

nado, Duailibe (2012), faz entre controle externo e  interno. No âmbito da administração pública, 

o termo controle interno se refere ao controle exercido pelo Poder Executivo sobre sua própria 

atividade, enquanto controle externo está relacionado aquele exercido pelo Poder Legislativo, e, 

em última análise, também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, sobre a atuação do 

primeiro. Entretanto, Duailibe (2012) utiliza os mesmos conceitos de forma variada. Segundo o 

autor, o controle interno seria aquele realizado pela própria organização e todos os demais 

controles, inclusive aquele  realizado pelo Executivo, são tratados como controles externos, uma 

vez que externos à organização social.  Sendo assim, faz-se necessário como tais conceitos serão 

utilizados no presente trabalho. Trataremos por: 

 Controle Gerencial – aquele exercido pela própria OSS, por meio da atuação do 

Conselho de Administração e da elaboração de Relatórios Gerenciais e de Atividades; 

 Controle Interno – aquele exercido pela Prefeitura, através das Comissão de 

Qualificação de Organizações Sociais, Secretaria Municipal de Saúde – em especial a 

Comissão Técnica de Avaliação – e da Controladoria Geral do Município, por meio de 

Indicadores de Saúde e Relatórios de Execução dos Contratos e de Desempenho; 

 Controle Externo – aquele exercido pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas 

do Município, por meio de requerimentos de informação, audiências e inspeções; 

 Controle Público – aquele exercido pelo Ministério Público, envolvendo investigações 

formais e ação policial; 
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 Controle Judiciário – aquele exercido pelos Tribunais das mais diversas instâncias, 

com destacado papel para o Supremo Tribunal Federal, na apreciação de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade movida contra as leis que regulam as OS; 

 Controle Social – aquele exercido pela sociedade civil, organizada e desorganizada, por 

meio da participação social e das informações publicadas nos instrumentos de 

transparência, com ênfase na atuação da mídia e dos Conselhos Municipais de Saúde; 

Os dois últimos mecanismos de controle – Judiciário e Social – não serão abordados nesta 

pesquisa. Conforme apresentado, o caso relevante de Controle Judiciário no âmbito das OSS foi a 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida 

contra a Lei Federal das OS, cujos resultados foram apresentados anteriormente no referencial  

teórico. O mecanismo de  Controle Judiciário das OS não é mais que a própria ação do Judiciário 

em proteger o sistema jurídico e solucionar conflitos quando acionado; desse modo, não é de 

especial interesse para este trabalho a ação local de Controle Judiciário, uma vez que diz respeito 

a casos específicos entre partes que não afetam o modelo como um todo, de modo que tal 

mecanismo não será examinado aqui.  

Conforme apresentado no referencial teórico, as Leis das OS não criam regulamentação 

específica tratando do mecanismo de Controle Social, de modo que o mesmo se interpõe no novo 

modelo de gestão por OS apenas de forma análoga aos mecanismos previstos 

constitucionalmente e nas Leis Orgânicas da Saúde.  Examinar o Controle Social sobre as OS 

implicaria analisar o Controle Social sobre a saúde de forma mais ampla, enfocando 

especialmente a atuação dos Conselhos Municipais de Saúde. Desse modo, optou-se por não se 

aprofundar o estudo sobre o mecanismo de Controle Social neste trabalho, devido a sua amplitu-

de, relevância e complexidade, deixando a análise individual desse mecanismo para uma pesquisa 

futura. Esta pesquisa trata, portanto, dos Controles Gerencial, Interno, Externo e Público. 

A pesquisa documental foi a técnica escolhida de coleta de dados para este trabalho. 

Partindo da perspectiva do próprio Estado, o novo modelo de gestão por organizações sociais no 

Município do Rio de Janeiro será examinado, em primeiro lugar, a partir dos Plano Estratégico 

2009-2012 e  Plano de Governo 2013-2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro, bem como de uma 

análise das mudanças na composição orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.  Em 

paralelo, será utilizado artigo de Andreazzi et al. (2015) como forma de esclarecer um pouco 

mais sobre as organizações socias de saúde que operam na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, 
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será efetuada análise comparativa das Leis Federal e Municipal que regulamentam a atuação das 

OS, de modo que, por meio do contraste, seja possível identificar fragilidades do arranjo local de 

controle das organizações sociais de saúde. 

A pesquisa debruça-se, então, sobre cada um dos mecanismos de controle, excetuando os 

Controles Judiciário e Social, como já mencionado. O mecanismo de Controle Gerencial será 

analisado a partir dos relatórios de gestão disponíveis publicamente nos sítios eletrônicos das 

organizações socias contratadas pela SMS e/ou da Prefeitura, conforme exigido pela legislação. 

O mecanismo de Controle Interno será avaliado a partir dos relatórios comparativos de 

desempenho dessas organizações, produzidos pelas Comissões Técnicas de Avaliação e 

disponíveis ao público, segundo comando legal. Também serão analisados indicadores 

municipais de saúde colhidos do DATASUS, verificando sua evolução no período, de modo a 

conferir amparo estatístico à análise efetuada. Vale ressaltar que esta pesquisa se ateve aos 

mecanismos de controle descritos na legislação e apresentados no trabalho de Duailibe (2012), 

portanto, no âmbito do Controle Interno exercido pela Prefeitura, não será analisada a atuação da 

Controladoria Geral do Município, tratando-se de importante carência deste trabalho. O Controle 

Externo pelo Legislativo será analisado a partir das informações disponibilizadas pelo gabinete 

do vereador Paulo Pinheiro, membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social 

da Câmara Municipal do Rio de Janeiro durante todo o período de vigência do novo modelo de 

gestão, e ator relevante no processo de fiscalização das organizações sociais de saúde do Rio de 

Janeiro. Paralelamente, será feita revisão documental de todas as inspeções realizadas pelo Tribu-

nal de Contas do Município do Rio de Janeiro disponíveis ao público, de modo a identificar as 

irregularidades apontadas nesses documentos. Finalmente, o Controle Público será analisado a 

partir da única ação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, referente à Operação Ilha 

Fiscal, a produzir efeitos legais sobre irregularidades cometidas por organizações sociais da 

cidade do Rio de Janeiro. 
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2 ESTUDO DE CASO – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE DO MRJ 

 

Apresentados os mecanismos de controle previstos para as organizações sociais de saúde no 

Brasil, este trabalho vai avaliar a qualidade do controle exercido sobre essas entidades no caso 

específico do Município do Rio de Janeiro. Desse modo, o capítulo se inicia apresentando como o 

Novo Modelo de Gestão por Organizações Sociais se insere no processo de transformação levado 

a cabo pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com a eleição de uma nova administração para a cidade, 

em 2009, do prefeito Eduardo Paes, tomando por base os Plano Estratégico 2009-2012 e Plano de 

Governo 2013-2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em seguida, buscou-se depreender as 

particularidades do desenho institucional local do controle das OS, com base em análise 

comparativa das Leis Federal (9.637/98) e Municipal das OS (5.026/09). Mais adiante, na terceira 

subseção, buscou-se avaliar o Controle Interno a partir de indicadores estatísticos. Finalmente, a 

última seção traz um panorama acerca da atuação dos Controles Externo e Público, buscando 

apresentar as irregularidades do modelo de gestão identificadas pelos órgãos responsáveis. 

 

2.1 Transformações na política municipal de saúde do Rio de Janeiro (2009-2014) 

 

Esta subseção busca apresentar como o novo modelo de gestão por organizações sociais se 

relaciona às transformações do sistema público de saúde municipal implementado na gestão do 

prefeito Eduardo Paes, a partir da análise dos Plano Estratégico 2009-2012 e Plano de Governo 

2013-2016, da evolução da composição orçamentária da SMS  e de um breve panorama sobre as 

OSS contratadas pela Prefeitura. 

A cidade do Rio de Janeiro possui a maior concentração médico-hospitalar em um 

município do Brasil, devido a sua antiga condição de capital, já que o Estado da Guanabara 

herdou toda a estrutura montada pelo Distrito Federal, antes  de sua passagem para Brasília 

(OLIVEIRA, 2015). 

Pode-se concluir que, na verdade, ocorreu apenas mudança de status estadual 

(Guanabara) para municipal (Rio de Janeiro). A capacidade instalada própria que 

permaneceu no município, somada às unidades do estado, do Ministério de Saúde, no 

INPS e nos hospitais universitários, conferiu ao Município do Rio de Janeiro a maior 

estrutura própria pública de assistência médica do país, que provocará repercussões 

futuras. (PARADA, 2001, p.35) 
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Essa particularidade do Rio levou o município a seguir uma lógica própria de 

regionalização. O MRJ manteve-se em linha independente, com o avanço da regionalização 

interna, porém sem disposição política para assumir o comando único no município sobre as 

unidades estaduais e federais nele localizadas (PARADA, 2001). Somente em 1996 o município 

iniciou uma gestão semi-plena. Em 1999, 28 hospitais, postos e maternidades foram 

municipalizados e, em 2004, instaurou-se uma crise no setor de saúde do Rio quando o prefeito 

César Maia anunciou a devolução dessas unidades ao governo federal
8
. De acordo com Mattos 

(2012), foi essa crise que iniciou a discussão sobre a implantação de novos modelos de gestão da 

saúde no MRJ, tendo como principal proposta, naquele momento, as Fundações Estatais de 

Direito Privado. Foi no governo Eduardo Paes, entretanto, que a lógica posta pelo Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado ganha corpo e se consolida no município do Rio de Janeiro. 

Segundo o Plano Estratégico 2009-2012, o Rio de Janeiro sofreria de baixa capacidade de 

investimento devido ao excessivo gasto com pessoal e ao isolamento político de outras esferas de 

governo e do setor privado, associado a um custo extremamente elevado da dívida municipal e a 

incapacidade da Prefeitura de tomar novos empréstimos (OLIVEIRA, 2015). Sendo assim, um 

novo modelo de gestão de recursos humanos seria implementado, visando aperfeiçoar os 

processos de contratação da Prefeitura, i.e., reduzir os custos e aumentar a transparência 

(OLIVEIRA, 2015). As Organizações Sociais seriam, portanto, elemento chave para a 

modernização da administração pública, na buscar por aumentar a eficiência do Estado, 

flexibilizar as relações de trabalho no setor da saúde pública e substituir contratos precários, 

realizados com ONGs, cooperativas e associações, por contratos de gestão que, supostamente, 

melhorariam a fiscalização (MATTOS, 2012). 

Um dos principais argumentos para a implementação das OSS e a flexibilização da relações 

de trabalho no setor da saúde pública seria que o limite máximo de gastos com pessoal, 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 54% da Receita Corrente Líquida
9
, estaria 

próximo de ser alcançado pela Prefeitura (ver Gráfico 1), o que tornaria inviável a solução para a 

                                                 
8
 A crise foi tal, que o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro desabilitou o município da gestão plena, em 

2005. A gestão plena foi devolvida somente no governo do Prefeito Eduardo Paes. 
9
 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) estabelece no art.19, III o limite máximo de gasto com pessoal pelos 

municípios em 60% da Receita Corrente Líquida. Entretanto, esse limite envolve os Poderes Executivo e Legislativo, 

no caso dos municípios, portanto o art.20, III, b determina um teto de 54% para a Prefeitura. É válido lembrar que o 

art.22, Parágrafo Único, determina um limite prudencial de 95% do limite máximo, a partir do qual determinadas 

proibições passam a ser imposta sobre o Poder Executivo. 
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carência de profissionais da saúde por meio do Regime Jurídico Único dos servidores, sendo 

necessária a contratação desses profissionais pela Consolidação das Leis do Trabalho
10

. Isso seria 

uma forma de driblar a legislação, uma vez que a contratação de pessoal celetista não é 

contabilizada no Grupo de Natureza de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais” (limitado pela 

LRF), mas no Grupo “Outras Despesas Corrente” – comumente chamado “Custeio” – que não 

possui limitação específica. 

 

Gráfico 1 – Evolução Percentual do Gasto com Pessoal da Prefeitura 

 

Elaboração própria. Fonte: Prestação  de Contas (2007-2014) 

 

O Gráfico 2 apresenta a evolução do orçamento da SMS, entre 2007 e 2015
11

, por Natureza 

de Despesa e revela a orientação do governo Eduardo Paes em conter os gastos com os servi-

dores públicos da saúde, incentivando a contratação pela CLT e expandindo o serviço público de 

saúde por meio de repasses para o setor privado através de contratos de gestão com OSS. Se os 

                                                 
10

 O mesmo argumento foi utilizado posteriormente para justificar a impossibilidade de se implementar um Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários para os servidores da saúde, de modo a equiparar seus salários com o dos demais 

funcionários da SMS e organizar um plano de carreiras que desperte o interesse dos funcionários de saúde no serviço 

público. A desvalorização da carreira pública tem como consequência a valorização comparativa da contratação pelo 

regime da CLT, orientando os profissionais de saúde para o setor privado e para as OS, em detrimento da 

Administração Direta. 

 
11

 Não constam os valores relativos ao exercício de 2015, pois a Prestação de Contas desse ano não havia sido 

publicada até o término desta pesquisa. 
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valores de gasto com pessoal da saúde forem deflacionados
12

, observa-se queda real de 1,34% 

nessa sigla, enquanto o orçamento da Secretaria obteve um aumento real de 58,46%
13

 no mesmo 

período,  revelando uma verdade política de arroxo salarial dos servidores públicos de saúde do 

MRJ levada adiante durante o governo Eduardo Paes. 

 

Gráfico 2 – Evolução do Orçamento da SMS por Natureza de Despesa 

 

Elaboração própria. Fonte: FINCON <acesso em 09/11/15>   

 

O planejamento estratégico da Prefeitura para o setor de saúde de 2009 a 2012 se 

concentrava nos seguintes pontos: o Programa Saúde Presente; a reestruturação do atendimento 

de emergência; o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI); e a criação de Unidades 

de Pronto Atendimento – todos objetos de gestão por Organizações Sociais de Saúde. O 

Programa Saúde Presente tem como conteito a territorialização da atenção primária à saúde e 

como tal se relaciona à Estratégia de Saúde da Família. Isso significa que a organização do 

Sistema Único de Saúde passa a ser pensada territorialmente, em vez de setorial e 

programaticamente. Desse modo, os gestores poderiam compreender a dinâmica específica dos 

lugares e dos sujeitos, desvelando as desigualdades sociais e iniquidades territoriais em saúde. O 

                                                 
12

 Os valores da sigla de Pessoal deflacionados segundo o método do Índice Médio Ponderado, recomendado pelo 

Fórum Popular do Orçamento do Rio de Janeiro, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial até Setembro de 2015, índice utilizado nas estimativas realizadas pela Prefeitura, são os seguintes: 

2009 – R$1,58 bi // 2010 – R$1,49 bi // 2011 – R$1,54 bi // 2012 – R$1,51 bi // 2013 – R$1,58 bi // 

2014 – R$1,56 bi 
13

 SMS: 2009 – R$2,81 bi // 2014 – R$4,45 bi 
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território passa a ser referência para o cuidado, de modo a garantir a continuidade e melhor 

resolutividade das ações de saúde. Segundo o Plano Estratégico, o PSP consiste na: 

[...] implantação dos Territórios Integrados de Atenção à Saúde, tendo como eixo 

fundamental para sua organização a expansão do Saúde da Família no município do Rio 

de Janeiro, através da implantação das Clínicas da Família, nas quais cada equipe de 

saúde da família será responsável pelo cuidado em saúde de 4 mil pessoas. Além das 

Clínicas da Família, os territórios oferecerão serviços de Policlínica, Centro de 

Especialidade Odontológica e Centro de Atenção Psicossocial. 

(RIO DE JANEIRO, 2009c, p.35) 

 

O Programa consistiu na reorientação de uma atenção à saúde baseada na medicina 

curativa, logo hospitalocêntrica, para uma medicina preventiva, logo baseada na Promoção e 

Atenção da Saúde territorialmente – 10 Áreas Programáticas (Imagem 1). O carro chefe da saúde 

pública, portanto, deixou de ser os hospitais públicos, geridos pela administração direta, para ser 

as Clínicas da Família, todas geridas por Organizações Sociais do setor privado. 

 

Imagem 1 – Divisão do Município do Rio de Janeiro por Área Programática 

 

 

A passagem de uma atenção à saúde baseada em uma lógica hospitalocêntrica, em que o 

cidadão busca o Sistema de Saúde para ser atendido, para uma lógica de promoção da saúde 

territorialmente, em que o Estado vai promover a saúde do indivíduo em seu ambiente antes que 

ele precise buscar o sistema de saúde já em um estado agravado de doença, signica, de maneira 
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simplificada, em reverter um cenário de alto acolhimento por demanda espontânea para um de 

acolhimento por demanda georreferenciada maximizado. Isso significa reorganizar as portas de 

entrada no Sistema Único de Saúde. 

A primeira forma de entrada no SUS, e aquela que o Estado deve tentar maximizar, é o 

acolhimento por demanda georreferenciada, ou seja, aquele motivado por orientação do Agente 

Comunitário de Saúde, que, em visita domiciliar ao cidadão, identifica a necessidade de ele ser 

atendido pela Equipe de Saúde da Família. A maximização dessa forma de acolhimento tem  por 

objetivo impedir o agravamento excessivo e desnecesário dos problemas de saúde da população, 

maximizando a resolutibilidade de baixa complexidade (Atenção Básica) e assim minimizando o  

agravamento dos problemas de saúde para a Média e Alta Complexidade. Desse modo, tempo e 

recursos do sistema de saúde são poupados e a qualidade de vida da população aumenta. Na 

Tabela 1, podemos observar que foram criadas 837 novas Equipes de Saúde da Família entre 

2009 e 2015, demonstrando que a expansão da Atenção Básica seguindo a Estratégia de Saúde da 

Família com o Programa Saúde Presente foi de fato priorizada por essa administração. 

 

Tabela 1 – Evolução das Equipes de Saúde da Família (2008 – 2015) 

Área de 
Planejamento 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201514 

AP 1.0 3 13 22 22 35 40 53 53 
AP 2.1 2 5 42 42 51 53 60 61 
AP 2.2 3 5 7 12 19 31 23 30 
AP 3.1 12 24 57 93 104 108 149 154 
AP 3.2 1 1 2 36 45 62 86 82 
AP 3.3 9 11 20 41 88 88 123 123 
AP 4.0 7 8 9 15 30 40 48 44 
AP 5.1 8 27 22 39 78 82 105 114 
AP 5.2 14 49 60 77 100 104 119 125 
AP 5.3 4 17 70 87 105 105 116 114 
Total 63 160 311 464 655 713 882 900 

Elaboração SMS. Fonte: SUBPAV, 2015 

 

A segunda forma de entrada no sistema é por demanda espontânea não emergencial, ou 

seja, quando o cidadão busca o sistema de saúde para realizar consultas ou tratamento clínico. A 

demanda não emergencial, seja ela georreferenciada ou espontânea, deve ter como porta de 

entrada as Unidades Básicas  de Saúde, porta de entrada preferencial do SUS, cujo objetivo é 

                                                 
14

 Competência setembro de 2015. 
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atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de 

encaminhamento para hospitais. É válido ressaltar que alguns tipos de Unidade Básica de Saúde 

foram extintos por essa administração – Postos de Saúde, Postos de Atendimento Médico e 

Unidades Integradas de Saúde –, reorientando-se o acolhimento primário para as Clínicas da 

Família e Centros Municipais de Saúde
15

. 

A terceira forma de entrada no SUS é por demanda emergencial. A proposta apresentada no 

Plano Estratégico da Prefeitura de 2009 a 2012 foi fechar a porta dos hospitais públicos para a 

demanda espontânea, de modo a desafogá-lo de uma alta demanda por atendimento, muitas vezes 

desnecessária e descabida de ser realizada naquela unidade, acarretando enorme gargalo no 

Sistema de Saúde, revelado nas infames filas hospitalares. Uma grande mudança implementada 

por esse governo, portanto, foi que os hospitais públicos de município pararam de atender 

demandas espontâneas, passando a atender somente demandas referenciadas pelo SISREG 

relativas à média e alta complexidade, como lhe compete. Para que a porta dos hospitais públicos 

fosse fechada à emergência e ao atendimento básico, era necessário que ambas as demandas 

fossem endereçadas para novas unidades. Da mesma forma que a Prefeitura endereçou o 

atendimento básico para as Clínicas da Família, todas geridas por OSS, o acolhimento por 

demanda emergencial foi repassado para os Centros de Emergência Regional e Unidades de 

Pronto Atendimento, todos geridos por OSS. Portanto, não é exagero falar que a reorganização 

das portas de entrada do SUS do governo Eduardo Paes foi sua passagem para a gestão privada. 

As Unidades de Pronto Atendimento são parte da Política Nacional de Atenção às 

urgências e são estruturas de complexidade intermediária, postas entre as UBS e os hospitais 

(componente pré-hospitalar fixo). Diferente das UBS, seu acolhimento se dá por classificação de 

risco, não por ordem de chegada, e seu principal objetivo é concentrar o atendimento aos 

pacientes menos graves para que os hospitais possam se dedicar às situações de maior risco de 

morte. Anexos a três dos grandes hospitais de emergênciaa do Rio (Miguel Couto, Souza Aguiar 

e Lourenço Jorge), ao novo hospital da Ilha do Governador (Evandro Freire) e também ao 

complexo hospitalar de Santa Cruz (Hospital Municipal Pedro II
16

), a Prefeitura instalou as CER 

para acolher pacientes sem risco de morte iminente, absorvendo o atendimento dos casos com 

                                                 
15

 Todos os Postos de Saúde e núcleos de PSF passaram a ser reconhecidos como Centros Municipais de Saúde. As 

unidades novas construídas no âmbito da atenção primária recebem a designação de Clínicas da Família, 

caracterizadas por possuir uma estrutura diferenciada, com serviços de raio-x, ultrassonografia etc. 
16

 Após um incêndio em 2010 na casa das máquinas, o Hospital Estadual Dom Pedro II foi desativado, 

municipalizado e reformado com recursos municipais, antes de ter sua gestão entregue à iniciativa privada. 
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necessidade de pronto atendimento clínico, referenciando-os, em sendo o caso, para a rede básica, 

especializada ou para internação, de acordo com a necessidade, a fim de deixar a unidades 

hospitalar liberada para se dedicar aos casos de trauma e cirúrgicos, o que seria sua real vocação 

(OLIVEIRA, 2015). Finalmente, com o objetivo avançar na desospitalização do sistema e prestar 

atendimento domiciliar a pacientes com doenças crônicas passíveis de recuperação funcional e 

autonomia, a Prefeitura implementou o PADI, e também ele foi entregue para a gestão privada. 

Com isso, todo o plano estratégico para a saúde do primeiro mandato do governo Eduardo Paes 

foi desenvolver unidades de saúde a serem geridas por Organizações Sociais. A Tabela 2 traz um 

resumo da reestruturação dos equipamentos da rede municipal de saúde entre 2008 e 2015. 

 

Tabela 2 – Evolução da Rede de Serviços Municipais de Saúde (2008 – 2015) 

Tipos de Unidade 2008 2015 ∆ 

Posto de Atendimento Médico 8 0 -8 
Posto de Saúde 48 0 -48 
Unidade Integrada de Saúde 3 0 -3 
Clínica da Família 0 77 +77 
Centro Municipal de Saúde 20 120 +100 
Centro Municipal de Reabilitação 2 2 0 
Centro de Atenção Psicossocial 12 26 +14 
Unidade de Pronto Atendimento 0 14 +14 
Hospital de Emergência 4 6 +2 
Coordenação de Emergência Regional 0 5 +5 
Hospital Geral / Especializado 11 8 -3 
Hospital Pediátrico 3 2 -1 
Casa de Parto 1 1 0 
Maternidade 6 7 +1 
Instituto 3 3 0 
Policlínica 8 9 +1 
PADI 0 4 +4 
Estação Observatório (OTICS) 0 16 +16 

Total 48 101 +171 
Elaboração Própria. Fonte: SMS, 2015    

 

Até o fim de 2015, 16 Organizações Sociais de Saúde firmaram contratos de gestão com a 

Prefeitura: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM; Fundação para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FIOTEC; Intituto de Atenção Básica e Avançada à 

Saúde – IABAS; VIVA RIO; Centro Integrado de Apoio Profissional – CIAP; Associação Social 

GLOBAL Soluções em Saúde; Centro de Estudos e Pesquisas 28 – CEP 28; FIBRA Instituto de 

Gestão e Saúde; Associação MARCA para Promoção dos Serviços; BIOTECH Humana; Centro 
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de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM; Instituto UNIR de Saúde; Sociedade 

Espanhola de Beneficiência – SEB; Instituto SAS; CRUZ VERMELHA Brasileira; e Instituto 

GNOSIS. Entre 2009 e 2015, essas entidades assumiram a gestão de 10 Territórios Integrados de 

Atenção à Saúde, referentes a cada uma das Áreas de Planejamento, além de dois territórios ad 

hoc (Manguinhos e Madureira); todas as 14 UPA municipais; os 5 CER; o PADI; e também 

quatro novos hospitais (Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda no Centro, Maternidade 

Mariska Ribeiro em Bangu, Hospital Evandro Freire da Ilha do Governador e Hospital Pedro II 

de Santa Cruz); o programa Cegonha Carioca; e a unidade de apoio à logística e operacionaliza-

ção de eventos estratégicos e centro de apoio à gestão da informação, avaliação e monitoramento 

da oferta e utilização dos serviços de saúde no âmbito do SUS, resumindo, a  gestão do SISREG. 

Nesse sentido, foram identificados 57 contratos de gestão, além de 4 termos aditivos adicionando 

novas unidades de saúde a contratos de gestão vigentes (ver Tabela 3)
 17

, não tendo sido 

identificado mais nenhum contrato de gestão entre organizações sociais e a SMS até o fim de 

2015, constituindo, portanto, relação exaustiva. 

 

Tabela 3 – Relação dos Contratos de Gestão com OSS 

IC
18

 Ano Objeto Organização Social 

1 2009 ESF 5.3 SPDM 

2 2009 Teias Manguinhos FIOTEC 

TA.1 2010 UPA Manguinhos “ 

3 2009 UPA VK + UPA CDD IABAS 

4 2009 ESF 3.3 Viva Rio 

5 2009 ESF 3.1 Viva Rio 

6 2009 ESF 2.1 Viva Rio 

TA.13 2010 UPA Rocinha “ 

5 2010 UPA Alemão IABAS 

8 2010 UPA Santa Cruz SPDM 

TA.13 2011 UPA Sepetiba + UPA Paciência “ 

7 2010 ESF 2.2 CIAP 

9 2010 ESF 4.0 CIAP 

10 2010 ESF 3.3 (Madureira) CIAP 

11 2010 ESF 1.0 Global 

16 2010 PADI IABAS 

20 2010 ESF 3.2 SPDM 

21 2010 UPA Engenho de Dentro SPDM 

22 2010 UPA Madureira IABAS 

TA.7 2011 UPA Costa Barros “ 

                                                 
17

 Os demais termos aditivos celebrados não acrescentam novas unidades de saúde, portanto não foram relacionados. 
18

 Instrumento Contratual (número). 
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1 2011 ESF 2.2 FIBRA 

2 2011 ESF 5.1 IABAS 

3 2011 ESF 5.2 IABAS 

4 2011 ESF 4.0 IABAS 

5 2011 UPA Senador Camará Marca 

6 2011 Cegonha Carioca CEP 28 

8 2011 ESF 1.0 FIBRA 

1 2012 HM Pedro II + CER Santa Cruz BIOTECH 

3 2012 Maternidade Zona Oeste CEP 28 

4 2012 Maternidade Centro ISAS 

6 2012 HM Ilha + CER Ilha + CER Centro CEJAM 

7 2012 CER Leblon SEB 

8 2012 CER Barra UNIR 

10 2012 UPA Rocha Miranda ISAS 

11 2012 PADI UNIR 

16 2012 UPA Magalhães Bastos UNIR 

7 2013 UPA Senador Camará FIBRA 

21 2013 ESF 1.0 SPDM 

24 2013 UPA Magalhães Bastos UNIR 

27 2013 ESF 5.1 IABAS 

32 2013 ESF 5.2 IABAS 

19 2014 ESF 2.1 + UPA Rocinha Viva Rio 

20 2014 ESF 5.3 SPDM 

30 2014 ESF 3.1 e UPA Alemão Viva Rio 

32 2014 Teias Manguinhos FIOTEC 

47 2014 Unidade de Apoio à Logística SPDM 

146 2014 ESF 3.3 Viva Rio 

1 2015 HM Ronaldo Gazolla BIOTECH 

2 2015 HM Pedro II + CER Santa Cruz SPDM 

7 2015 ESF 5.2 IABAS 

7 2015 ESF 2.2 GNOSIS 

7 2015 HM Ronaldo Gazolla VIVA RIO 

7 2015 UPA Madureira, Costa Barros e VK IABAS 

9 2015 PADI IABAS 

14 2015 ESF 5.1 IABAS 

16 2015 ESF 4.0 IABAS 

25 2015 ESF 3.2 SPDM 

34 2015 Maternidade Centro + CER Centro GNOSIS 

37 2015 HM Ilha + CER Ilha CEJAM 

38 2015 UPA Engenho de Dentro CRUZ VERMELHA 

47 2015 CER Leblon SPDM 

Elaboração própria. Fonte: TCM/RJ; DOM-RJ; <rio.rj.gov.br>.   

 

O Diagrama 1, por sua vez revela a cronologia de contratação dessas OSS. As linhas indi-

cam a unidade de saúde gerida por OS enquanto as colunas apresentam a passagem do tempo. As 

céluas claras representam o período que tais unidades ainda estavam sob comando da administra-
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ção direta, enquanto as células escuras representam o período em que estiveram sob gestão por 

OSS, sendo identificado na célula a OSS responsável pela gestão da unidade naquele momento. 

 

Diagrama 1 – Cronologia da contratação de OSS no MRJ de 2009 a 2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ESF 1.0   GLOBAL FIBRA SPDM 

ESF 2.1 VIVA RIO 

ESF 2.2 CIAP FIBRA GNOSIS 

ESF 3.1 VIVA RIO 

^ TEIAS Manguinhos FIOTEC 

ESF 3.2   SPDM 

ESF 3.3 VIVA RIO 

^ Complexo Madureira   CIAP          

ESF 4.0   CIAP IABAS 

ESF 5.1     IABAS 

ESF 5.2     IABAS 

ESF 5.3 SPDM 

UPA Rocinha   VIVA RIO 

UPA Alemão   IABAS VIVA RIO 

UPA Manguinhos   FIOTEC 

UPA Eng. Dentro   SPDM CRUZ V. 

UPA Madureira   IABAS 

UPA Costa Barros     IABAS 

UPA Rocha Miranda       SAS RIO SAÚDE 

UPA CDD IABAS 

UPA Vila Kennedy IABAS 

UPA Senador Camará     MARCA FIBRA RIO SAÚDE
19

 

UPA Magalhães Bastos       UNIR 

UPA Sepetiba     SPDM 

UPA Santa Cruz   SPDM 

UPA Paciência     SPDM 

CER Centro       CEJAM GNOSIS 

CER Leblon       SEB SPDM 

CER Barra       UNIR RIO SAÚDE 

CER Ilha       CEJAM 

CER Santa Cruz       BIOTECH SPDM 

HM Pedro II       BIOTECH SPDM 

HM Evandro Freire       CEJAM 

HM Ronaldo Gazolla 
    

  BIOTECH
20

 

Maternidade Centro       SAS GNOSIS 

Maternidade Z.O.       CEP 28 

PADI   IABAS UNIR IABAS 

Cegonha Carioca     CEP 28 

Logística           SPDM 

Elaboração própria. Fonte: TCM/RJ; DOM-RJ; <rio.rj.gov.br>. 
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 Rio Saúde é a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, outra forma de administração indireta sem ser por OS. 
20

 O Viva Rio assumiu a gestão dessa unidade em 19 de Dezembro de 2015, após desqualificação da Biotech. 
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A partir das características de cada uma e das trajetórias históricas das instituições, 

Andreazzi, Bravo e Pacheco (2015) desenvolveram uma tipologia das OSS: 

1. Órgãos públicos como Fundações de Apoio ou mantenedoras; 

2. Entidades filantrópicas de saúde tradicionais; 

3. ONG constituídas no período neoliberal para executar políticas públicas; 

4. ONG criadas especificamente para atuar como OS; 

5. Entidades sem fins lucrativos ligadas a grupos empresariais. 

Nesse artigo (ANDREAZZI, 2015) é desenvolvido um breve panorama sobre algumas 

dessas OSS. Com exceção da FIOTEC (de natureza jurídica fundacional) e da GLOBAL 

(formada irregularmente como fundação), todas se tratavam de associações sem fins lucrativos. A 

SPDM é a mantenedora do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e é a única OS que tem um corpo de associados e conselheiros entre professores e 

representantes da Associação de Docentes da UNIFESP, de técnicos-administrativos, residentes, 

estudantes de pós-graduação e de graduação desta Universidade; a FIOTEC tem a Escola 

Nacional de Saúde Pública/ENSP da Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ como mantenedora; e o 

CEJAM foi criado para apoio em assistência, ensino e pesquisa ao Hospital Pérola Byington, 

hospital público estadual, e inclui entre seus conselheiros representações da Associação Paulista 

de Medicina, assim como de usuários e pessoas jurídicas conveniadas. Por sua vez, o SEB é uma 

entidade filantrópica fundada por imigrantes espanhois em 1859 que tem associado o Hospital 

Espanhol do Rio de Janeiro (ANDREAZZI, 2015). 

O Viva Rio trata-se de uma ONG fundada em 1993 com foco na questão da violência no 

Rio de Janeiro. Entre seus fundadores e amigos figuram a Associação Comercial do Rio de 

Janeiro e diretores da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e a entidade é 

financiada não apenas pelo poder público, mas por instituições internacionais e empresas 

privadas se beneficiando no que veio a ser denominado responsabilidade social das empresas 

(ANDREAZZI, 2015). Viva Comunidade era o nome da OS composta por essa ONG, porém 

mais recentemente a OS tornou-se homônimo de sua ONG matriz. 

O CEP 28 é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado e interesse público, 

fundada por profissionais da 28
a
 Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; o 

IABAS tem a particularidade de contar em seu Conselho com as pessoas jurídicas Associação 

Paulista de Cirurgiões Dentistas e Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, além de pessoas 
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com parentela com políticos do PMDB e membros do executivo no governo do PSD em São 

Paulo; o Instituto FIBRA foi fundado nos anos 2000 em Mogi das Cruzes/SP e tem na trajetória 

de seu principal diretor um plano de saúde e uma universidade privada, constanto ainda na rede a 

Green Roof Clínica Médica  S/C Ltda
21

. 

As seis outras OSS tiveram contratos rescindidos ou descontinuados por decisão unilateral 

da Prefeitura, algumas enfrentando inclusive processo de desqualificação. As informações sobre 

essas organizações e sobre os contratos de gestão por elas firmados com a Prefeitura são muito 

mais obscuras que as demais, colaborando contra a transparência do modelo. A Associação 

MARCA é uma organização de baixa transparência, sem informações públicas, foi criada em data 

não identificada  e, desde os anos 1980, teve como base a atenção privada hospitalar no Rio de 

Janeiro. Seus executivos circularam por cargos públicos, como a Fundação Hospitalar de São  

Gonçalo nos anos 2000, com condenação pelo TCU em 2005 por constatação de diversas 

irregularidades cometidas em processos licitatórios de aquisição de equipamentos e material 

hospitalar (Processo nº 313/2001) – várias empresas relacionadas a ambulâncias e a fornecimento 

de materiais e equipamentos hospitalares foram associadas ao grupo e os processos de Duque de 

Caxias e Natal envolveram também prefeitos e executivos municipais (a 1ª Vara Federal 

concedeu liminar determinando o bloqueio e sequestro dos bens  do ex-prefeito de Duque de 

Caxias e de outros 24 acusados de envolvimento em um esquema de corrupção que teria desviado 

mais de R$700 milhões da área de saúde do município). No caso de Natal, no que ficou 

conhecida como conexão RJ-Natal (Operação Assepsia, conduziada pelo Ministério Público do 

Rio Grande do Norte), que culminou em condenação e prisão de seus diretores, houve 

envolvimento de médicos do corpo de bombeiros do Rio, um dos quais foi diretor médico do 

IABAS até 2010, que posteriormente foram negociar contratos de gestão que envolviam a 

MARCA e a Toesa (ambulâncias) em Natal (LEITÃO, 2012 apud ANDREAZZI, 2015). No 

processo, observou-se que a OSS prestava contas usando notas frias  emitidas por empresas que 

prestavam serviços e consultorias cujos sócios são conselheiros da MARCA. A prefeitura do Rio 

descredenciou a MARCA após relatório solicitado ao TCM, apontando falhas na prestação de 

contas da UPA Senador Camará (EXTRA, 2013 apud ANDREAZZI, 2015). 
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 O governo do Mato Grosso do Sul rescindiu os contratos com o FIBRA em abril de 2012 por ferir cláusulas 

contratuais relativas à movimentação de recursos em conta bancária específica e exclusiva, vinculada ao Hospital, de 

modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com os recursos da própria contratada (LEITE, 2012 apud 

ANDREAZZI, 2015). Também no Estado da Paraíba, em junho de 2013, os contratos com o FIBRA foram 

rescindidos por identificação de vícios e irregularidades (PARAÍBA, 2013 apud ANDREAZZI, 2015). 
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A Associação GLOBAL Soluções em Saúde foi criada em 1999  como fundação privada 

com sede no Rio de Janeiro e foi descredenciada como OSS em 2012. Segundo Andreazzi 

(2015), “parece uma ONG  unipessoal de um médico que teria atuado como consultor da 

Prefeitura do RJ para a formulação do programa  saúde da família se tornando, posteriormente, 

um contratante”. O Instituto UNIR Saúde é uma associação de âmbito nacional, sem fins 

lucrativos, com sede no Rio de Janeiro e filiais em Nova Friburgo e Volta Redonda, mas, ao 

contrário dos estatutos de outras associações sem fins lucrativos, apresenta uma composição de 

Conselho de Administração obscura. O CIAP tem sede em Curitiba/PR e possuía, em 2010, 

convênios com Londrina, São Paulo, Caçapava, Mato Grosso e Maranhão (PELLICCIONE, 2010 

apud ANDREAZZI, 2015). O presidente do Conselho de Administração também preside a 

Faculdades Inesul, no Paraná. Em 2010, a Prefeitura assina contrato de gestão com o CIAP, 

estando ele sendo processado pelo Ministério Público Federal no Paraná. Em  2011, a 2ª Vara 

Federal Criminial de Curitiba assinou sentença condenatória contra dirigentes e associados da 

OSS – o presidente do Conselho foi condenado a 17 anos e quatro meses de reclusão em regime  

fechado (REDAÇÃO BONDE, 2011 apud ANDREAZZI, 2015). 

O Instituto SAS tem sede em São Paulo, atua em diversos setores além da saúde, é 

qualificado como OS em diversos estados e município, mas seu estatuto e membros do conselho 

não estão disponíveis ao público. O Instituto SAS mantém laços estreitos com o Sistema de 

Assistência Social à Saúde (SAS) – em investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial 

no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo foi revelado que, embora 

constituídos como ONGs diferentes, ambos se confundem em uma única organização adminis-

trada pela mesma pessoa. O SAS foi condenado pelo TCE-SP a devolver mais de R$5,2 milhões 

à Prefeitura de Itapetininga, por uma prestação de contas de 2008 considerada irregular (DOSP, 

2014 apud ANDREAZZI, 2015). Descobriu-se que Adjunto de David Uip, então Secretário de 

Saúde do Estado de São Paulo, divide empresa com médico ligado à SAS: quatro empresas 

fornecedoras de serviços para a SAS teriam o mesmo endereço no contrato social e o mesmo 

sócio-administrador. Outra empresa desse mesmo administrador, a BP Consultoria e Gestão 

Empresarial, com sede em São Bernardo do Campo, tem como objeto social as atividades de 

assessoria e consultoria na área de saúde e possui 50% do capital social pertencente ao servidor 

público supracitado (OLIVEIRA, 2014 apud ANDREAZZI, 2015).  Também foram reprovadas 

pelo TCE/SP contas relativas a parcerias com prefeitura municipal de São Miguel Arcanjo. 
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Finalmente, a BIOTECH origina-se de uma ONG e teria sido assumida, em 2011, por um 

antigo empresário hospitalar do Rio de Janeiro com vários contratos firmados anteriormente com 

o setor público – Mangaratiba (final dos anos 90), Estado do Rio de Janeiro (início dos anos 

2000) e Munícipio do Rio de Janeiro, no Hospital de Acari. Em Dezembro de 2015, a operação 

Ilha Fiscal, motivada por denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prendeu 8 

suspeitos de pertencer à “máfia da saúde”, entre eles os irmãos Pelegrini, donos da OSS 

BIOTECH, acusada de fraudar e desviar mais de R$48 milhões em recursos públicos 

encaminhados para a manutenção de hospitais da cidade por meio de contratos de gestão. O ex-

subsecretário municipal de saúde, João Luiz Ferreira da Costa, também é investigado por 

participar do esquema. O esquema funcionava com o superfaturamento de contratos da OSS – a 

empresa contratava os fornecedores a um valor superfaturado e os mesmos devolviam os valores 

para a OSS, que lucrava com a diferença, em alguns casos sequer prestando os serviços que havia 

sido contratados. Um terço do valor recebido foi desviado. O processo motivou a rescisão do 

contrato e desqualificação da OSS imediatamente. O GNOSIS e a CRUZ VERMELHA não 

foram abordados no referido artigo, pois sua contratação ocorreu após a publicação do mesmo. 

Dado o exposto, entende-se que o novo modelo de gestão por organizações sociais é parte 

de um amplo processo de reestruturação do sistema municipal de saúde, de modo a tornar a 

atenção básica seu eixo orientador. Até então, prevalecia um modelo hospitalocêntrico, no qual o 

cidadão toma a iniciativa de buscar o sistema de saúde, quando já em situação de adoecimento, 

gerando custos mais altos para o sistema, e maior dificuldade de planejamento, uma vez que se 

pauta na demanda por saúde. A reestruturação do sistema, ao por em foco a atenção básica, com a 

atuação da Estratégia de Saúde da Família, passa a oferecer saúde ao cidadão antes que ele 

precise buscar o SUS em situação de maior agravo, por meio da ação dos Agentes Comunitários 

de Saúde. Desse modo, o atendimento primário, que antes era muitas vezes realizado no hospital, 

passa a ser oferecido nas Clínicas de Saúde da  Família e demais Unidades Básicas de Saúde, 

contribuindo para a desospitalização do sistema e para a redução dos custos do atendimento. 

Desse modo, os hospitais são desafogados, podendo voltar-se para a atenção de média e alta 

complexidade, que é seu objetivo fundamental. Para tanto, foi necessário fechar as portas dos 

hospitais à demanda espontânea, de modo que aceitasse apenas demanda georreferenciada e 

situações de urgência e emergência. Essas últimas, entretanto, passaram a ser acolhidas pelas 
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Coordenações de Emergência Regional, anexas aos hospitais de emergência do munícipio
22

, e 

pelas Unidades de Pronto Atendimento. Tal qual as equipes de saúde da família, também essas 

unidades foram submetidas ao novo modelo de gestão por OSS. Um último esforço de 

desospitalização foi o Plano de Atenção Domiciliar ao Idoso, igualmente gerido por OSS. Desse 

modo, é correto afirmar que as portas do SUS no Município do Rio de Janeiro passaram à gestão 

privada das organizações sociais. Mais interessante ainda é notar que o próprio Sistema de 

Regulação – SISREG –, responsável por organizar a logística do sistema, o georreferenciamento 

de pacientes e a organização da fila virtual do SUS. Finalmente, também as novas unidades de 

saúde foram submetidas à gestão privada das OSS – Hospital Evandro Freire (na Ilha do 

Governador) e Maternidades Maria Amélia Buarque de Hollanda (Centro) e Mariska Ribeiro 

(Zona Oeste)
23

 – também o Programa Cegonha Carioca, de atenção à gestante, passou a ser 

gerido por OSS. O Hospital Pedro II, embora já existisse previamente à Lei das OS, o que 

impossibilitaria sua gestão pelo novo modelo, era de competência estadual, passando à gestão 

privada após sua municipalização
24

. Assim fica demonstrado como o novo modelo de gestão por 

OS se relaciona às transformações do sistema municipal de saúde iniciadas em 2009. 

 

2.2 Desenho institucional do controle das organizações sociais no MRJ 

 

A Lei 5.026/09, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no 

Município do Rio de Janeiro, foi aprovada logo no início do mandato do prefeito Eduardo Paes 

(19 de Maio de 2009), com o propósito central de “proporcionar um marco institucional, 

permitindo a adoção da sistemática prevista na norma federal  [Lei nº 9.637 de 1998], 

possibilitando a modernização das formas de contratação de serviços públicos, introduzindo 

novas formas de gestão” (PAES, 2009). No referencial teórico deste trabalho já foi discutida a 

relevância que os mecanismos de controle assumem nesse novo modelo de gestão por 

                                                 
22

 É válido ressaltar que o Hospital Salgado Filho é o único hospital de emergência que permanece sem uma 

Coordenação de Emergência Regional anexa. 

 
23

 Em 2015, também o Hospital Ronaldo Gazolla, antes sob gestão de entidade privada com fins lucrativos, por meio 

de Parceria Público-Privada, passou a ser gerido por OSS. É curioso notar que a OSS que assumiu a gestão do 

hospital pertencia aos mesmos donos da empresa  privada que o geria anteriormente, fazendo-nos questionar qual 

seria o interesse de um gestor privado de passar sua gestão de lucrativa, para uma sem fins lucrativos. 
 
24

 Em 2016, durante crise no sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro, em que diversas unidades de saúde 

geridas por entidades privadas fomentadas pelo Estado fecharam suas portas devido ao atraso (e mesmo interrupção) 

do repasse de recursos, também os Hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer foram municipalizados. 
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organizações sociais. Entretanto, Paulo Gouveia de Melo (2012), em sua dissertação sobre o 

desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão com organizações sociais 

em Pernambuco, concluiu que: 

“o desenho institucional de controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE 

caracteriza-se por sua fragilidade como mecanismo de revelação de informação e, 

consequentemente, não contribui para a redução da assimetria de informação que se 

estabelece com a implementação dos contratos de gestão. Adicionalmente, compromete 

e limita o desempenho do Tribunal de Contas no controle destes ajustes. Verificou-se, 

também, a baixa observância do desenho institucional identificado, em que pese sua 

fragilidade, por parte dos atores envolvidos no controle dos contratos de gestão, 

implicando em uma baixa institucionalização deste desenho.” (MELO, 2012) 

 

Deste modo, nesta subseção tem-se por objetivo analisar o desenho institucional do 

controle das organizações sociais no Município do Rio de Janeiro. O desenho institucional pode 

ser compreendido como o conjunto de regras pré-estabelecidas para o funcionamento de 

determinada instituição, influindo na atitude dos atores de modo a determinar padrões estáveis de 

comportamento com vistas à observância das regras e à eficácia da instituição (MELO, 2012). 

Em suma, o desenho institucional deve ser capaz de revelar informações, gerando transparência e 

responsabilização. Com vistas a reduzir a assimetria de informação que existe entre as partes 

signatárias dos contratos de gestão, e funcionar como mecanismo de revelação de informação, o 

desenho institucional a ser estabelecido deve ter uma especial atenção ao conteúdo exigido nas 

prestações de contas destes contratos (MELO, 2012). 

A Lei Municipal das OS autorizou tais entidades privadas a operar nas áreas de ensino, 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura, saúde e esportes (essa 

última uma novidade em relação à legislação federal, adequando-se ao contexto de ser o Rio uma 

cidade olímpica), despertando temores de que poderia se tratar de um processo de privatização, 

sobretudo da Saúde e da Educação. A fim de afastá-los, a liderança de governo na Câmara 

Municipal orientou que fosse preparada emenda restringindo a atuação dessas entidades: no caso 

da Educação, exclusivamente às creches e reforço escolar; e, no caso da Saúde, apenas às novas 

unidades de saúde criadas a partir da entrada em vigor da lei, aos equipamentos destinados ao 

Programa Saúde da Família e ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.  Desse modo ficou claro 

que a gestão das escolas e hospitais municipais não passaria para a iniciativa privada, o que 

facilitou sua aprovação. É relevante notar que também a parte da Lei Federal que trata da 

extinção de entidades públicas e a absorção de suas atividades e serviços por organizações sociais 
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foi retirada do projeto de lei municipal, sugerindo que não seria essa a intenção, ao menos inicial, 

da Prefeitura com a proposição. 

Os contratos de gestão com Organizações Sociais de Saúde rapidamente passaram a 

representar o principal instrumento de gestão adotado pela Secretaria Municipal de Saúde. Como 

observado na subseção anterior, seu objetivo primário seria reestruturar a atenção básica da rede 

pública de saúde do Município do Rio de Janeiro por meio do Programa Saúde Presente, 

substituindo o modelo anterior baseado na celebração de convênios com Organizações Não 

Governamentais por um modelo baseado na celebração de contratos de gestão com OSS, que 

diferente do anterior permitiriam a adoção de instrumentos de monitoramento de resultados, 

viabilizando a intervenção sobre as fragilidades do serviço prestado. 

Nos instrumentos celebrados pela SMS, a Secretaria fica responsável pelo repasse de 

recursos e bens necessários, cabendo às Organizações Sociais a execução dos serviços de saúde 

oferecidos pelas unidades no âmbito do SUS e a gestão e logística das mesmas com autonomia, 

flexibilidade e agilidade, visando o alcance das metas pré-determinadas pela SMS. Naturalmente, 

a Secretaria fica também responsável por monitorar o desempenho dessas entidades na gestão das 

unidades públicas de saúde, bem como por fiscalizar os recursos públicos a elas repassados a 

titulo de fomento da atividade social. 

Antes do Controle Interno realizado pela Prefeitura, entretanto, cabe à Organização Social o 

Controle Gerencial de seus recursos conforme disposto na legislação que assim as qualifica. Parte 

fundamental do novo modelo de gestão implementado na União são as regras de composição do 

Conselho de Administração das OS, de modo a garantir o Controle Social direto por meio da 

participação de diversos segmentos representativos da sociedade (stakeholders). Nesse caso, a 

legislação busca internalizar parte do Controle Social, e desse modo socializar em parte o 

Controle Gerencial da entidade. No caso da Lei Federal, foi estabelecido um teto de 10% de 

membros ou associados representantes da própria OS na composição desse conselho, bem como 

um teto de 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto. Em 

seguida, foi garantida a participação do Poder Público e do Terceiro Setor nesses Conselhos –  20 

a 40% e 20 a 30% respectivamente, ambas somando ao menos 50% do Conselho. Finalmente, de 

10 a 30% do Conselho deve ser composto por autoridades de notória capacidade profissional e 

idoneidade moral eleitas pelos demais membros. 
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A Lei Municipal alterou drasticamente as regra de composição dessas organizações, 

prejudicando a essência buscada na legislação federal. Em primeiro lugar, assim como a Lei das 

OS dos Estado e Município de São Paulo, a Lei Municipal do Rio de Janeiro exclui a participação 

obrigatória de representantes do Estado (foi apresentada emenda exigindo 30% de participação de 

representantes do Poder Público, mas a mesma foi rejeitada). Tal decisão fundamentou-se na 

perspectiva de que a participação do Estado nesses Conselhos seria uma ingerência indesejável 

para o modelo. Prado e Castro (2007 apud DUAILIBE, 2012) consideram que os limites 

existentes entre o Poder Público e as entidades privadas do Terceiro Setor por ele contratadas 

devem ser respeitados, não podendo o Estado delegar a gestão de atividades e ao mesmo tempo 

imiscuir-se em seu gerenciamento. De forma semelhante, adverte Sano (2003 apud DUAILIBE, 

2012) que a participação de membros do poder público na composição do conselho de gestão das 

OS pode entrar em choque com o propósito da publicização expresso no Plano Diretor, pois a 

presença de membros do governo poderia inibir a atuação dos demais participantes do conselho, 

prejudicando e, no limite até anulando, a proposta de promover maior autonomia e flexibilidade 

na gestão. Entretanto, não foi localizado embasamento teórico semelhante para a legislação 

excluir também a participação de membros representantes de entidades da Sociedade Civil. 

Em seguida, novamente repetindo as legislações paulista e paulistana, o teto de membros 

ou associados da própria entidade privada é aumentado de 10% para 55%, desse modo 

permitindo que a maioria absoluta do Conselho de Administração seja composta por esses 

membros, falindo completamente a tentativa de socializar o Controle Gerencial da instituição. Tal 

qual as legislações supracitadas, a legislação municipal garante a participação dos empregados da 

entidade, entretanto estabelecendo um piso de não mais que 10%. Tal inovação não deixa de ser 

acompanhada por outra, exigindo que os conselheiros e diretores das OS não possam exercer 

outra atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício na mesma entidade. Desse modo, 

os empregados da unidade ficam impedidos de participar diretamente do Conselho de 

Administração, sendo necessário eleger representantes externos que, é importante lembrar, não 

recebem  pela função de conselheiro (diferente da função de diretor, que é adequadamente 

remunerada), agravando a relativa subrepresentação desse grupo no Conselho. Por fim, outros 

35% devem ser eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre autoridades de notória 

capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Entretanto, uma vez que os 

representante da própria OS são maioria absoluta na hora de eleger essas autoridades, na prática 
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90% do Conselho de Administração acaba sendo escolhido pela própria OS, subvertendo 

totalmente a lógica estabelecida  no âmbito Federal a respeito do Controle Gerencial da entidade. 

O Projeto de Lei repetiu as regras federais que limitam a uma a recondução de conselheiros, 

obrigando a renovação periódica dos conselhos, bem como o dispositivo federal que tenta 

impedir o nepotismo na composição desses conselhos por meio da interdição de membros 

indicados ou eleitos que sejam parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Por força de emenda parlamentar, essa restrição abrangiu 

também subsecretários e vereadores, bem como servidores públicos detentores de cargo 

comissionado ou função gratificada, embora os parentes e afins desses últimos sejam permitidos. 

A legislação estabelece algumas etapas para que uma entidade privada se qualifique como 

organização social, de modo a poder ser selecionada a estabelecer contrato de gestão com o Poder 

Público e desse modo gerir recursos e unidades públicos. Em cada uma dessas etapas, se 

estabelece o Controle Interno do Poder Executivo, em algumas de modo quase exclusivo. Em 

primeiro lugar, o Controle Interno se dá no momento da qualificação. O Decreto n
o
 30.780 do 

Poder Executivo estabelece que, para se qualificar como organizações sociais, a entidade privada 

deve encaminhar requerimento escrito ao Secretário Municipal da área de atuação, acompanhado 

dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos estabelecidos pela lei. Esse órgão, 

por sua vez, deverá autuá-lo e emitir parecer, no prazo de trinta dias, quanto ao preenchimento 

dos requisitos formais para a qualificação. O órgão responsável por decidir sobre a qualificação 

de entidades privadas como OS, entretanto, é a Comissão de Qualificação de Organizações 

Sociais. A COQUALI é composta pelos: Secretário Municipal da Casa Civil (presidente); 

Procurador Geral do Município; Controlador Geral do Município; Secretário Municipal de 

Fazenda; e Secretário Municipal de Administração. Desse modo, a Prefeitura centraliza o 

processo de qualificação de OS, separando-o do órgão responsável por selecionar essas entidades, 

o que deveria aumentar a impessoalidade do processo de contratação das organizações sociais. 

É válido ressaltar que o decreto  reproduz a jurisprudência ao estabelecer que o indeferi-

mento de qualificação dar-se-á apenas caso a entidade não se enquadre nas áreas previstas na lei, 

não atenda os requisitos legais exigidos ou caso apresente documentação comprobatória 

incompleta. Desse modo, conforme abordado no referencial teórico, a impessoalidade é 

estimulada, afastando-se a possibilidade de que seja formada uma barreira política à qualificação 

de OS. Ademais, a entidadade cujo pedido for indeferido poderá requerer novamente sua 
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qualificação a qualquer tempo. O decreto ainda exige que qualquer alteração da finalidade ou do 

regime de funcionamento da organização que implique mudança nas condições que instruíram 

sua qualificação seja comunicada, imediatamente e com a devida justificação, à Secretaria 

Municipal competente na respectiva área de atuação, sob pena de cancelamento da qualificação. 

A Lei Municipal das OS autoriza o Poder Executivo a “qualificar como Organizações 

Sociais as pessoas jurídicas que já obtiveram tal qualificação perante outros Entes Públicos” (RIO 

DE JANEIRO, 2009a). Desse modo facilitou a entrada de OS de outros estados na cidade do Rio 

de Janeiro. Tal dispositivo vai ao encontro da argumentação de Borges (2012), segundo o qual os 

movimentos para disseminar esse modelo vêm do estado mais rico do Brasil, São Paulo, que 

exerce uma forte influência nos demais pelo seu poder econômico e onde as OS são o modelo 

mais difundido de gestão hospitalar. Via emenda parlamentar, foi exigido que a entidade privada  

tivesse sede ou filial localizada no Município do Rio de Janeiro, cabendo ao Poder Público 

verificar in loco sua existência e adequação antes de firmar o contrato de gestão
25

. 

A lei municipal estabelece um dispositivo obrigando que, para se qualificar como OS, a 

entidade deve estar constituída há pelo menos dois anos no pleno exercício das atividades que 

pretende realizar. Pode se considerar que tal dispositivo constitui uma barreira a entrada, para que 

apenas entidades com razoável experiência na gestão das atividades que pretende assumir 

publicamente possam se tornar Organizações Sociais. Embora tal dispositivo pareça razoável 

para garantir uma boa gestão das unidades públicas de saúde repassadas à iniciativa privada, 

segundo Borges et al. (2012), esse dispositivo concede aos prestadores privados o direito sobre os 

bens do SUS, uma vez que para se qualificar como OSS seria necessário comprovar relação 

íntima e prolongada com o setor privado de saúde, garantindo a vinculação dessas entidades com 

a indústria médico-hospitalar. Além disso, é válido ressaltar que tal barreira a entrada não 

impediu que organizaçõe sociais com má experiência atestada (ou sob investigação) em outras 

esferas administrativas fosse impedida de se qualificar no Rio de Janeiro, portanto parece que 

exige apenas que se ateste experiência, não que ela seja boa. Ainda sobre o processo de 

qualificação e inovando a lei federal, foi exigido, por emenda parlamentar, que as entidades 

                                                 
25

 Durante inspeção ao contrato de gestão nº 2 firmado com a OS IABAS, a própria SMS declarou não identificar no 

processo de qualificação qualquer documento que comprove a verificação in loco por sua parte da existência e 

adequação da filial do IABAS, antes de firmar o contrato de gestão, o que levou o TCM a concluir que “legalmente o 

IABAS não poderia ter celebrado qualquer instrumento com a SMSDC” (RIO DE JANEIRO, 2011d). O TCM ainda 

identificou que o IABAS admitiu a inexistência de estrutura administrativa e financeira no Município/RJ, como 

justificativa para a contratação de uma empresa de consultoria local, motivando instauração de uma Tomada de 

Contas Especial. 
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qualificadas como OS fossem incluídas em cadastro disponível na rede pública de dados. Embora 

contenha alguns dipositivos, a legislação repassa ao Poder Executivo a competência de regular o 

processo de qualificação por meio de Decreto. 

Uma vez qualificada como OS, as entidades são consideradas aptas a assinar contrato de 

gestão com o Poder Público Municipal e assim absorver a gestão e execução de atividades e 

serviços públicos. Exige-se que o processo de seleção seja realizado por meio de convocação 

pública para parcerias com Organizações Sociais, publicada no Diário Oficial do Município. A 

convocação deverá acompanhar o divulgamento: do objeto de parceria acompanhado de 

descrição sucinta das atividades que deverão ser executadas; da data-limite para manifestação de 

interesse de no mínimo quinze dias; das metas e indicadores de gestão; do limite máximo de 

orçamento previsto para realização das atividades e serviços; dos critérios técnicos de seleção da 

proposta mais vantajosa; do prazo, local e forma para apresentação da proposta de trabalho; da 

comissão de seleção designada; e da minuta do contrato de gestão. A OS interessada em firmar 

contrato de gestão com a Prefeitura deverá encaminhar, além do certificado de qualificação, 

comprovante de regularidade jurídica, de boa situação econômico-financeira da entidade e de 

experiência técnica para desempenho da atividade objetivo do contrato, também uma proposta de 

plano de trabalho para a execução das atividades contratadas, com orçamento e fontes de receita 

especificadas e definição das metas e indicadores de gestão adequados à avaliação de 

desempenho e qualidade na prestação dos serviços e respectivos prazos de execução. 

Enquanto o processo de qualificação das OS é centralizado sob a presidência da Casa Civil, 

a seleção é responsabilidade da Secretaria competente da pasta. Essa instituirá a Comissão 

Especial de Seleção, composta por três membros, cuja competência é: receber os documentos e 

programas de trabalho propostos;  analisar, julgar e classificar (em escala de pontuação) os 

programas de trabalho apresentados, em conformidade com as regras e critérios estabelecidos no 

edital; declarar a OS vencedora; julgar os requerimentos e processar os recursos  apresentados; 

além de esclarecer eventuais dúvidas ou omissões. Desse modo, é essa Comissão a responsável 

por realizar o Controle Interno no processo de seleção. O decreto ainda determina que seja 

publicada relação com todas as OS que manifestaram interesse em celebrar o contrato de gestão 

e, caso nenhuma se manifeste, a Secretaria poderá repetir a convocação quantas vezes forem 

necessárias, sendo que se apenas uma se manifestar, o Poder Público poderá celebrar com ela o 
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contrato (desde que atendidas as exigências relativas à proposta de trabalho). Desse modo, parece 

que também o processo de seleção é tecnicizado e automatizado. 

Uma vez selecionada a OS vencedora, cabe à Secretaria interessada formalizar sua 

contratação. Segundo o decreto, o contrato de gestão deve especificar o programa de trabalho da 

OS, bem como estipular as metas a serem atingidas e seus respectivos prazos, além de estabelecer 

critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de 

qualidade e produtividade – lembrando que todos esses são propostos anteriormente pela própria 

OS. O contrato também deve estipular limites e critérios para a despesa com remunerações e 

vantagens de qualquer natureza a serem recebidas pelos dirigentes e empregados das OS no 

exercício de suas funções, bem como a política de preços a ser praticada para execução das 

atividades, ambas estabelecidas no Estatuto das OS. O prazo normal de vigência do contrato, 

segundo o decreto, é de dois anos, podendo ser renovado mais duas vezes, por dois e um ano, 

respectivamente, totalizando um máximo de cinco anos de vigência de um contrato de gestão, se 

forem atingidas, pelo menos, 80% das metas definidas para o período anterior. A Lei Municipal 

também facilita a adição de créditos orçamentários, ao autorizar que e o mesmo se dê “para fins 

do disposto nesta Lei”, em vez de apenas “para compensar desligamento de servidor cedido”, 

como dispõe a legislação federal. É válido ressaltar que, por emenda parlamentar, foi vedada a 

cessão, total ou parcial, do contrato de gestão pela OS. O inteiro teor do contrato de gestão deve 

estar disponível no Portal da Prefeitura do MRJ, bem como as metas e os indicadores  de 

desempenho pactuados, devidamente atualizados, conforme disposto no decreto. 

Os contratos de gestão voltados para a atenção primária se caracterizam por possuir um 

formato padrão, cabendo às OSS gerir unidades de saúde, oferecendo a logística necessária em 

diversas áreas como: contratação de recursos humanos; aquisição de insumos e materiais 

permanentes; reformas em unidades de saúde; contratação de serviços continuados como 

limpeza, segurança, porteiros, manutenção predial e de equipamentos; dotar e manter as unidades 

com sistema de informações aplicáveis ao SUS; gestão de almoxarifado. Desse modo, como já 

discutido no referencial teórico, entende-se como um dos objetivos do contrato de gestão 

flexibilizar a contratação e dispensa de pessoal, a partir da adoção da Consolidação das Leis do 

Trabalho em vez do Regime Jurídico Único, bem como a Lei das Licitações [nº 8.666 de 1993]. 

Do mesmo modo, manifestou-se no Poder Legislativo o temor discutido que, ao flexibilizar o 

controle burocrático, visando aumentar a eficiência do gestor, as práticas patrimonialistas ainda 
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não superadas na cultura organizacional do Estado brasileiro estariam sendo igualmente 

incentivadas. Temia-se que, com a dispensa da contratação por concurso público e a falta de 

regulamentação do processo de contratação de pessoal, o aparelhamento político das unidades de 

saúde seria facilitado com a gestão por OS. Desse modo, foi criada emenda obrigando que ao 

menos o Conselho de Administração das OS incluísse em seu regulamento os procedimentos a 

serem adotados no processo de contratação de pessoal pelo regime da CLT; entretanto, o 

Governo orientou sua base contra a aprovação dessa emenda, que, portanto, não se tornou lei. Se 

a contratação de pessoal ficou à livre escolha do gestor privado, ao menos o acolhimento de 

pacientes foi submetido às mesmas regras que as demais unidades de saúde do Estado – a lei 

municipal exigiu exclusividade de atendimento aos usuários do SUS no caso das OSS, o que 

evita que na mesma unidades ocorra tratamento diferenciado de pacientes (públicos e privados), 

que por sua vez evita o acolhimento direcionado politicamente. Desse modo determinou-se que o 

acolhimento pelas unidades geridas por OSS deveria se submeter, como todas as unidades 

públicas de saúde, integralmente ao Sistema Nacional de Regulação (SISREG). É válido lembrar 

que ambas as leis obrigam que as OSS contratadas pelo Estado observem os princípios do SUS 

estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde. 

Sobre a flexibilização da Lei das Licitações, os que entendem as OSS como instrumentos 

privatizantes vinculados à indústria médico-hospitalar privada ficaram alarmados com a 

possibilidade de institucionalização dos aneis burocrático-empresariais
26

 no setor de saúde, 

imiscuindo livremente as iniciativas público e privada. Desse modo, a oposição apresentou 

emenda tentando obrigar que a contratação de OS fosse precedida de licitação pública, rejeitada 

pela base do governo. O projeto de lei municipal das OS também trouxe um dispositivo novo, 

exigindo que a contratação seja precedida de publicação da minuta do contrato de gestão e de 

convocação pública das Organizações Sociais, para que todas as interessadas possam se 

apresentar, o que melhoraria significativamente a transparência e imparcialidade do processo de 

seleção. Entretanto, esse dispositivo foi alterado por emenda parlamentar, ressaltando o artigo da 

                                                 
26 

Fernando Henrique Cardoso (1993) concebeu o termo “aneis burocráticos” para se referir a uma teia de 

cumplicidade pessoal organizada por fora da estrutura formal do Estado, que vincula diferentes facções e permite aos 

setores da burocracia pública e estatal ligarem-se aos grupos de interesses das empresas privadas (da burocracia 

privada que responde pelos interesses dos grandes conglomerados) e vice-versa. René Armand Dreifuss (1981) 

utiliza o termo “aneis burocrático-empresariais” para enfatizar a grande presença e relevância dos atores do setor 

privado na composição e gestão dessas redes. Esses aneis cortam perpendicularmente e de forma multifacética a 

pirâmide social, articulando setores empresariais e setores da tecnocracia estatal segundo interesses e objetivos 

diversos, não apenas econômicos, concentrando grande parte das decisões realmente importantes e esvaziando o 

espaço da política tradicional (FRIZZARINI, 2008).
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Lei das Licitações que dispensa licitação no caso de seleção de OS e acrescentando apenas que o 

processo de seleção deverá ser devidamente regulamentado pelo Poder Executivo. 

A contratação e o período de vigência do contrato são, naturalmente, os que mais sofrem 

controle dos diversos mecanismos. No que diz respeito à Execução, Transparência e Fiscalização 

do Contrato de Gestão, é digno de nota a omissão, no projeto de lei municipal, do artigo que diz 

que, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 

responsáveis pela fiscalização devem requerer a decretação da indisponibilidade dos bens da 

entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que 

possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Na lei municipal 

exige-se apenas que se dê ciência à Procuradoria Geral do Município, ao Tribunal de Contas e ao 

Ministério Público. Entretanto, conforme apresentado no referencial teórico, a doutrina e a 

jurisprudência confirmam que tais prerrogativas não podem ser retiradas do Ministério Público 

apenas por a legislação ser omissa quanto a elas. 

A última forma de Controle Interno se dá no processo de desqualificação de uma 

organização social. É digno de nota que a Lei Municipal alterou o texto da federal de modo que, 

em caso de desqualificação, a OS devolva apenas o saldo remanescente dos recursos financeiros 

entregues à sua utilização, enquanto a lei federal parece abrangir maior parcela de recursos. É 

igualmente responsabilidade da Prefeitura, e da própria OS, garantir a máxima transparência do 

processo de qualificação, seleção e contratação dessas entidades. A Lei Municipal trouxe 

algumas inovações no que diz respeito à publicidade de determinadas informações. A SMS deve 

manter público não apenas um cadastro com uma relação das OS qualificadas, mas também dará 

publicidade da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser 

executadas; das entidades que manifestarem interesse na celebração de cada contrato de gestão; 

do contrato de gestão celebrado; de regulamento próprio de cada OS  contendo os procedimentos 

que adotará para compras
27

 e contratação de serviços e obras necessários à execução do contrato 

de gestão; dos relatórios financeiros (prestação de contas) anualmente; e do relatório de execução 

do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

                                                 
27

 Outra inovação da legislação municipal no que diz respeito a compra de materiais é que as estimativas de custos e 

preços realizadas com vistas às contratações deverão observar, “sempre que possível”, os preços constantes do 

sistema de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes no âmbito da Prefeitura 

Municipal. 
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alcançados, anualmente. A Câmara Municipal também obrigou que todas as publicações em 

Diário Oficial estivessem igualmente disponíveis na rede pública de dados. 

Apesar de alguns avanços, diversos outros esforços, de parte da vereança, em melhorar a 

transparência do novo modelo de gestão e a fiscalização dos contratos de gestão na cidade do Rio 

de Janeiro foram derrubados pela base do governo. Nesse contexto, foi sugerido: que fossem 

publicados os critérios de motivação para firmar cada contrato de gestão; que todas as 

qualificações e contratações fossem aprovadas  pelos Conselhos Distritais  e Municipais das 

respectivas áreas de atuação; que qualquer adição ao contrato de gestão fosse aprovada por esses 

Conselhos, ou mesmo que fosse proibido aditar o contrato; que as atas ordinárias das reuniões do 

Conselho de Administração fossem encaminhadas ao TCM em um prazo de 30 dias; que os 

objetivos de avaliação de desempenho, assim como os indicadores de qualidade e produtividade, 

depois de definidos, fossem encaminhados para apreciação pela Câmara de Vereadores; que fosse 

obrigatória a publicação anual de um relatório de desempenho dos indicadores de qualidade; que 

os relatórios conclusivos das comissões de avaliação dos resultados alcançados com a execução 

dos contratos de gestão fossem apresentados em audiência pública na CMRJ e encaminhado aos 

órgãos de controle; e, finalmente, que, no caso de desqualificação da entidade, ela seja declarada 

inidônea, ficando impedida de contratar com o poder público. Nenhuma dessas sugestões foi 

acatada, não fazendo, portanto, parte da lei. Apenas as emendas cuja aprovação foram 

encaminhadas pela Liderança do Governo foram aprovadas, ou seja, somente as alterações 

legislativas consentidas pelo Executivo. 
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Tabela 4 – Relação das Emendas apresentadas ao Projeto de Lei das OS 

Emenda Objeto Autor Orientação28 Situação 

1 
Redução do Escopo: desenvolvimento 
tecnológico, meio ambiente e esporte 

Paulo Pinheiro Rejeição Rejeitado 

2 Seleção por licitação Paulo Pinheiro Rejeição Rejeitado 

3 Barreira à entrada: experiência de 2 anos 
Clarissa 

Garotinho 
Aprovação Aprovado 

4 
Regulamentação dos procedimentos de 

contratação de mão de obra 
pelo Conselho Administrativo 

Clarissa 
Garotinho 

Rejeição Rejeitado 

5 
Proíbe a perda de vantagem e benefícios de 

servidor cedido às OS 
Clarissa 

Garotinho 
Rejeição Rejeitado 

6 
Participação do Estado em 30% do Conselho 

Administrativo 
Teresa Bergher Rejeição Rejeitado 

7 
Redução de escopo: 

retira as escolas públicas municipais 
PMDB29 Aprovação Aprovado 

8 

Redução de escopo: Educação - apenas creches 
e reforço escolar // Saúde - apenas novas 

unidades e Hospital Ronaldo Gazolla 
PV30 Aprovação Aprovado 

Subemenda incluindo os equipamentos do 
Programa Saúde da Família 

CCTCI31 Aprovação Aprovado 

9 

Seleção segundo a Lei de Licitações e o RGCAF32 
// Estimativas de custos e preços baseadas no 
sistema de registro de preços da Prefeitura // 
veda a cessão total ou parcial do contrato de 

gestão pela OS 

PV Aprovação Aprovado 

Subemenda exigindo regulamentação do 
processo de seleção pelo Executivo // 

estimativa baseada no registro de preços, desde 
que sejam mais favoráveis 

CCTCI Aprovação Aprovado 

10 
Veda participação de servidores comissionados 
e parentes de Subsecretários e Vereadores nos 

Conselhos Administrativos 
PV Aprovação Aprovado 

                                                 
28

 Orientação de votação segundo a Liderança do Governo. 
29

 Vereadoras Rosa Fernandes, Tio Carlos, Aloísio Freitas e Jorginho da S.O.S, todos do PMDB, à época. 
30

 Vereadoras Aspásia Camargo, Alfredo Sirkis e Paulo Messina, todos do Partido Verde, à época. 
31

 Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
32

 Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do MRJ. 
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11 

Inclui requisitos para qualificação: ter sede ou 
filial no MRJ // estar constituída há pelo menos 
um ano // comprovar presença de profissionais 
experientes em cargos de direção em entidades 

da área // retira conveniência como requisito 
para qualificação // obriga publicação de 

cadastro  das entidades qualificadas 

PV Aprovação Aprovado 

Subemenda retirando a exigência de 
experiência em cargos de direção, podendo ser 

em qualquer cargo da área de atuação da OS 
CCTCI Aprovação Aprovado 

12 
Troca o termo "afastamento" por "cessão 

especial" de servidor 
PV Aprovação Aprovado 

13 

Todas publicações no Diário Oficial deverão ser 
disponibilizadas também na rede pública de 
dados (ênfase no relatório de execução do 

contrato, de cumprimento de metas e prestação 
de contas) 

Teresa Bergher Aprovação Aprovado 

14 
Repasse de recursos somente por 

remanejamento de despesas orçamentárias 
Reimont Rejeição Rejeitado 

15 
Submete a qualificação e contratação de OS à 

aprovação dos Conselhos Distritais e Municipais 
da área de atuação 

Paulo Pinheiro Rejeição Rejeitado 

16 
Submete a adição de recursos aos contratos de 
gestão à aprovação dos Conselhos Distritais e 

Municipais da área de atuação 
Paulo Pinheiro Rejeição Rejeitado 

17 
Impede a adição de recursos 

 aos contratos de gestão 
João Cabral Rejeição Rejeitado 

18 
Retira a limitação de quatro anos (com uma 

recondução) do mandato dos membros eleitos 
ou indicados do Conselho Administrativo 

João Cabral Rejeição Rejeitado 

19 
Retira a limitação de dois anos do primeiro 

mandato de metade dos membros eleitos ou 
indicados do Conselho Administrativo 

João Cabral Rejeição Rejeitado 

20 
Relatórios da Comissão Técnica de Avaliação 

deverão ser apresentados em Audiência Pública 
na Câmara Municipal 

Stepan 
Nercessian 

Rejeição Rejeitado 

Fonte: Diário Oficial da Câmara Municipal, Ano XXXIII, nº 60, 74 e 77. 
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A aprovação da Lei das OS se deu apenas três meses após seu envio para a Câmara, com 

debate em não mais que três sessões, celeridade atípica ao Poder Legislativo, que demonstrou a 

força política da nova administração. O envio do projeto de lei acompanhou apresentação pelo 

então Secretário da Casa Civil ao corpo legislativo e, posteriormente, à convite da Comissão de 

Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da CMRJ foi realizada audiência pública com o 

Secretário de Saúde para discutir especificamente o impacto da lei sobre esse setor. Ainda assim, 

segundo o entendimento dessa Comissão, a rápida tramitação do projeto de lei prejudicou seu 

amplo debate com a sociedade, motivando o Parecer Contrário da Comissão de Saúde. 

O Projeto em tela carece de um amplo debate com a sociedade ante sua importância para 

a Saúde Pública Municipal. Aprová-lo nos moldes propostos seria um enorme retrocesso 

e aumentaria ainda mais as fragilidades do sistema de saúde. Contribuirá ainda para o 

agravamento dos problemas hoje existentes e a consequente queda da  qualidade dos 

serviços públicos de saúde prestados à população do Rio (RIO DE JANEIRO, 2009d). 

 

As modificações parlamentares que a Lei Municipal das OS sofreu parecem afastá-la do 

novo modelo de gestão federal, proposto no Plano Diretor do MARE, aproximando-a de uma 

versão mais liberal desse modelo, como as desenhadas no Estado e Município de São Paulo. A 

deturpação mais grave parece ser a que diz respeito às regras de composição do Conselho 

Administrativo, cujo objetivo seria garantir socializar o Controle Gerencial da entidade por meio 

da participação dos diversos segmentos interessados (stakeholders) em seus Conselhos de 

Administração – argumento central na defesa da publicização e da propriedade pública não-

estatal. Em total contradição com o defendido no Plano Diretor, os critérios apresentados na lei 

municipal possibilitam a ocupação majoritária desse conselho por membros ou associados da 

própria OS, garantindo a privatização da gestão da propriedade pública não-estatal.  Além disso, 

a lei retira a garantia de participação direta de três stakeholders fundamentais: o Poder Público e 

a Sociedade Civil – sem qualquer garantia de representação – e os empregados da organização – 

que podem eleger seus representantes, mas foram impedidos de participar diretamente. 

Da análise comparativa das legislações federal e municipal, conclui-se que o arcabouço 

jurídico do Novo Modelo de Gestão por OS estabelecido no município do Rio de Janeiro parece 

ter desequilibrado a relação público-privado no SUS ainda mais em favor da iniciativa privada. 

Como salvaguarda, a legislação municipal impediu o avanço das OSS sobre as unidades de saúde 

pública estabelecidas, restringindo-as aos equipamentos do Programa Saúde da Família, às novas 

unidades de saúde criadas a partir da lei e ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, privatizado 

anteriormente, por meio de Parceria Público-Privada. 
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Tabela 5 – Comparativo dos desenhos Federal e Municipal de controle das OS 

  FEDERAL MUNICIPAL 

Escopo 

Ensino, pesquisa científica, 

cultura, desenvolvimento 

tecnológico, meio ambiente e 

saúde; 

Idem + Esporte 

Composição do Conselho 

- até 10% de membros eleitos 

pela própria associação civil; 

- até 55% de membros eleitos 

pela própria associação civil; 

- 20 a 40% de representantes do 

Poder Público;  

- 20 a 30% de representantes do 

terceiro setor; 

- 35% de pessoas de notória 

capacidade profissional eleitas 

pelos demais; 

- 10 a 30% de pessoas de notória 

capacidade profissional eleitas 

pelos demais membros; 
 

- até 10% de outros membros, 

indicados ou eleitos; 

- 10% de membros eleitos 

pelos empregados da 

entidade; 

Restrição n/a 

Ensino : apenas creches e 

reforço escolar; 

Saúde : apenas novas 

unidades de saúde, 

equipamentos de Saúde da 

Família e Hospital Ronaldo 

Gazolla; 

Incentivo à entrada n/a 

Poderá qualificar como OS as 

PJ
33

 já qualificadas por outros 

Entes Públicos 

Sede n/a 
Deve ter sede ou filial no 

MRJ 

Barreira à entrada n/a 
Dois anos exercendo as 

atividades 

Experiência n/a 

Comprovar presença de 

profissionais com formação 

específica, notória 

competência e experiência; 

Cadastro n/a 
Cadastro público das OS 

qualificadas; 

                                                 
33

 Pessoa Jurídica. 
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Interdição 

n/a 

Não podem participar do 

Conselho servidor público 

detentor de cargo 

comissionado ou função 

gratificada; cônjuge, 

companheiro ou parentes, 

consanguíneos ou afins, em 

linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, do Prefeito, 

Vice-Prefeito, Secretários, 

Subsecretários e Vereadores; 

n/a 

Conselheiros e Diretores não 

poderão receber outra 

atividade remunerada com ou 

sem vínculo empregatício na 

mesma entidade. 

Sequestro de bens 

Havendo indícios fundados de 

malversação deverá ser requerida 

a decretação da indisponibilidade 

dos bens da entidade e o seques-

tro dos bens dos seus dirigentes, 

bem como de agente público ou 

terceiro, que possam ter enrique-

cido ilicitamente ou causado dano 

ao patrimônio público 

Omissão
34

 

Aditivos 

Poderá ser adicionada parcela de 

recursos para compensar 

desligamento de servidor 

cedido, desde que haja 

justificativa expressa da 

necessidade pela OS 

Poderá ser adicionada parcela 

de recursos para fins do 

disposto nesta Lei, desde que 

haja justificativa expressa da 

necessidade pela OS 

Devolução de recursos 

A desqualificação importará 

reversão dos bens permitidos e 

dos valores entregues 

A desqualificação importará 

reversão dos bens permitidos 

e do saldo remanescente dos 

valores entregues 

  

                                                 
34

 A Lei Municipal estabelece apenas que “ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade 

darão ciência à Procuradoria, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para as providências relativas”. Em 

decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Federal das OS, o Supremo Tribunal Federal 

esclareceu, entretanto, que tais prerrogativas do Ministério Público e Tribunal de Contas são inalienáveis, 

independente de previsão em legislação específica. Ainda assim, sua omissão revela a fragilização da Lei Federal no 

âmbito municipal. 
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Publicidade 

Diário Oficial Diário Oficial e Internet 

Relatórios financeiros e de 

execução do contrato (anual); 

Relatórios financeiros e de 

execução do contrato (anual);  

decisão de firmar cada 

contrato; entidades 

interessadas no contrato; 

comparativo de metas; 

prestação de contas anual; 

 

 

Desse modo, a regulamentação da legislação municipal pelo Poder Executivo conferiu 

alguns avanços ao Novo Modelo de Gestão por OS, como a separação das funções de qualifica-

ção e seleção em órgãos distintos, incentivando a impessoalidade do processo de contratação. 

Também é considerado um avanço a qualificação se dar com base exclusivamente em critérios 

técnicos, impedindo que se conforme uma barreira política à qualificação de OS. Embora a 

seleção permaneça uma discricionariedade da Prefeitura, o decreto colabora no sentido de 

aumentar a transparência do processo, quando obriga que a mesma se dê por convocação pública 

no Diário Oficial, contendo as informações necessárias sobre o contrato de gestão, e também 

quando obriga que sejam publicadas todas as OS interessadas em serem contratadas pela Prefeitu-

ra. Um grande avanço está no fato de o Decreto determinar que sejam publicados previamente os 

critérios técnicos de seleção da proposta mais vantajosa, a serem processados por uma Comissão 

Especial de Seleção composta por mais de um membro (três), de modo que a seleção deixa de ser 

meramente discricionária. É curioso, entretanto, o disposto que repassa à OS a função de definir 

metas e indicadores de sua avaliação, ainda mais considerando que as mesmas já teriam sido 

publicadas na convocação pública. Parece haver espaço, portanto, para certo grau de ingerência 

da OS sobre o processo de avaliação de seu desempenho e qualidade. Finalmente, é questionável 

a permissão de que contrato de gestão seja renovado (envolvendo aditamentos por extensão do 

prazo) sem que se faça nova convocação pública e que se averigue novas propostas de trabalho. 
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2.3 Evolução dos Indicadores de Saúde do MRJ (2009-2014) 

 

O Novo Modelo de Gestão trata da implementação, no Estado brasileiro, de uma cultura de 

administração pública de caráter gerencial (BRASIL, 1995). Isso significa o estabelecimento de 

um modelo de governança colaborativa orientada para resultados, no qual o gestor público define 

precisamente os objetivos que pretende alcançar, sendo-lhe conferida autonomia na gestão dos 

recursos humanos, materiais e financeiros para alcançar esse objetivos e para o controle de 

resultados, não mais de processos (BRASIL, 1995). O contrato de gestão é o instrumento 

primordial de controle de resultados, onde Poder Público e Organização Social estabecem um 

acordo de metas a serem alcançadas em determinado prazo. Alcançá-los torna-se o objetivo 

central da gestão, de modo que Barzeley (2002 apud DUAILIBE, 2012) chega a afirmar que “as 

organizações devem ser responsabilizadas pelos resultados de sua atuação, mais do que pela sua 

forma de funcionamento” e Sano (2003 apud DUAILIBE, 2012) entende que o controle técnico 

do Poder Executivo deve “restringir-se aos resultados obtidos em sua execução, através dos 

indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a 

economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades”. O foco estritamente no controle 

de resultados ignora, entretanto, a relevância do modelo burocrático em evitar o mal uso do 

dinheiro público. Para Alcantara (2009 apud DUAILIBE, 2012), o controle reduzido dos meios 

que servem de instrumento para o alcance do bom desempenho, típico do modelo gerencial, traz 

o risco de aumento do patrimonialismo. 

Esta subseção, entretanto, se concentra em analisar o controle de resultados realizado pelos 

Controle Gerencial e Interno. Os demais controladores dependem dos dados fornecidos por esses 

para avaliar os resultados do contrato de gestão, concentrando-se mais ativamente no controle dos 

meios. O paradigma do controle de resultados traz em si uma tentativa de capturar a atenção do 

Controle Social para essa informação, de modo a colocar o cidadão na posição de cliente, mais 

interessado no produto final entregue pelo Estado do que nos meios utilizados para alcançá-lo. 

Desse modo, o controle de resultados é orientado a caracterizar-se como uma prestação de contas 

ao público, e possui um viés eleitoral que é altamente atrativo para o gestor público. 

Partindo de uma análise das informações disponibilizadas nos sítios eletrônicos dessas 

entidades (acesso em 29/12/15), notou-se que 4 das 16 OSS não possuem sítio eletrônico, todas 

com contratos rescindidos unilateralmente pela Prefeitura – GLOBAL, MARCA, CIAP e FIBRA. 
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Uma delas, o SEB, está com o sítio eletrônico temporariamente desativado; e no de outra, ISAS, 

que também teve contratos rescindidos, consta que o ambiente está sendo otimizado e em breve 

retornará, sem mais qualquer informação. Os sítios do UNIR e da CRUZ VERMELHA 

encontram-se no ar com algumas informações acerca das entidades, entre elas seus Regimentos 

Internos – primeira informação relevante localizada. Entretanto, os dados indicadores e os 

relatórios de atividades não estão diponíveis.  No sítio eletrônico da BIOTECH, recentemente 

desqualificada, encontram-se algumas informações sobre a organização, o regulamento de 

compras, um processo seletivo e a lista dos selecionados nesse processo, porém nenhuma 

informação acerca dos indicadores. O mesmo acontece nos sítios da SPDM e do GNOSIS. 

O sítio eletrônico da FIOTEC é o primeiro que, além das informações básicas supracitadas, 

traz também os Relatórios de Gestão e de Atividades da organização, contendo informações 

importantes acerca dos projetos executados e recursos aplicados. Entretanto, novamente não 

foram localizadas informação acerca dos indicadores de resultado. Já o sítio eletrônico do CEP 28 

não contém esses relatórios, mas traz informações mais detalhadas acerca das compras que faz. 

Apenas IABAS
35

, VIVA RIO
36

 e CEJAM
37

 apresentam resultados das metas acordadas. As duas 

primeiras trazem relatórios comparativos das metas pactuadas e alcançadas, enquanto a última 

apresenta apenas os resultados obtidos, sem compará-los com as metas estabelecidas, mas 

disponibiliza as declarações de cumprimento de metas assinadas pelo Subsecretário de Atenção 

Hospitalar, Urgência e Emergência. 

Da análise do cumprimento das metas, nota-se um problema em auferir resultados no início 

do contrato de gestão por diversos motivos. O primeiro deles diz respeito à periodicidade da 

avaliação. Diversas metas são mensuradas em período superior a três meses, portanto sua 

medição não se aplica nas primeiras avaliações. Entretanto, tomando o caso do IABAS, na AP 

4.0, verificou-se que 14 das 15 metas estabelecidas não se aplicam, indicando péssimo planeja-

mento da SMS no monitoramento da atividade da OS, uma vez que seria razoável estabelecer 

metas capazes de serem cumpridas e monitoradas no tempo determinado
38

. Outro problema diz 

respeito à demora na instalação dos prontuários eletrônicos, que realizam a medição das 

                                                 
35

 <http://iabas.org.br/?page_id=242> Acesso em: 11/01/16. 
36

 <http://vivario.org.br/resultados-e-relatorios/> Acesso em: 11/01/16. 
37

 < http://cejam.org.br/index.php?pg=transp&fnc=visual> Acesso em: 11/01/16. 
38

 É amplamente difundida a necessidade dos indicadores de seguir a lógica SMART, um acrônimo em inglês para 

indicadores: Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Oportunos no Tempo. 
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informações necessárias para abastecer os indicadores. No caso do Viva Rio, na AP 3.1, durante 

todo o primeiro ano do contrato, nenhuma das unidades de saúde tiveram o sistema instalado. 

Outro problema diz respeito à diminuição das metas de forma injustificada, acarretando 

desestímulo à OS para produzir bons desempenhos naquela área. Por exemplo, no segundo ano 

de vigência do contrato com o IABAS na AP 4.0, a meta de percentual de consultas realizadas 

pelo seu próprio médico da família foi reduzida de 80% para 60%. A essência por trás da 

governança por resultados é o estabelecimento de metas factíveis, porém desafiadoras, de modo a 

estimular o desempenho da organização, de modo que tal atitude avilta o princípio do modelo de 

gestão implementado. Situação semelhante ocorre quando as metas estabelecidas são subestima-

das, ou seja, podem ser facilmente alcançada, de modo que se tornam irrelevantes. É o caso do  

estabelecimento de custo médio máximo de medicamentos prescritos por usuário e de serviços de 

apoio a diagnóstico e terapia prescritos por usuário, em R$104,07 e R$41,80, respectivamente, 

quando os resultados apresentados para ambos ficam em torno de R$1. O estabelecimento de 

metas subestimadas afeta todo o modelo de gestão do desempenho, uma vez que o alcance dessas 

metas compensa o mau desempenho em outros setores. Esse desnivelamento é agravado pelo fato 

de as metas não serem ponderadas, de modo que não existe uma hierarquia de prioridades entre 

elas. Desse modo, o bom resultado em atividades gerenciais (atividade meio), como a entrega da 

programação anual de atividades em 100% das unidade da AP 4.0, sobrepõe o péssimo resultado 

na prestação do serviço (atividade fim), como o acompanhamento de apenas 20% do plano de 

trabalho odontológico na mesma área (contra uma meta estebelecida em 80%). 

O que se percebe, a partir da análise do Controle Gerencial, é, em primeiro lugar, a falta de 

transparência no que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas, indo contra um dos 

princípios fundamentais do modelo, que seria melhorar a accountability social quanto ao 

desempenho das atividades. O segundo grande problema é a elaboração de um sistema de 

monitoramento de baixa qualidade por parte da Secretaria Municipal de Saúde,  haja vista o 

estabelecimento de metas inoportunas no tempo, subestimadas e imponderadas. A principal 

consequência foi a observação de mau desempenho em diversos indicadores, uma vez que eles 

são compensados por outros, de modo que o resultado geral do contrato acaba sendo positivo o 

suficiente para que seja repassada a parte variável relativa ao alcance geral das metas. 

Haja vista a falta de transparência do Controle Gerencial das organizações sociais, o 

vereador Paulo Pinheiro apresentou o projeto de lei nº 1.012 em 2011, que disciplina a 
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transparência das entidades privadas fomentadas com recursos públicos. Nele fica estabelecido 

que tais organiza-ções deverão publicar bimestralmente em suas páginas eletrônicas: relatório 

financeiro, indicando CPF ou CNPJ dos beneficiários, com demonstrativo de valores pagos a 

fornecedores, prestadores de serviços e empregados; relatório demonstrativo de encargos 

trabalhistas; e demonstrativos das transferências realizadas pela Prefeitura – sob pena de 

suspensão imediata do repasse de recursos. O projeto foi aprovado pela Câmara somente em 

2015, entretanto foi vetado pelo Prefeito
39

. 

O segundo órgão responsável pelo controle de resultado das OSS é a própria Prefeitura. A 

Comissão Técnica de Avaliação é o órgão da SMS responsável por analisar periodicamente os 

resultados atingidos com a execução do contrato de gestão e deve ser composta por profissionais 

de notória especialização indicados pelo Secretário, que emitirão relatório conclusivo a ser 

encaminhado aos órgãos de controle. É responsabilidade desse órgão, ao tomar conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem pública, dar 

ciência à Procuradoria Geral do Município, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, sob 

pena de responsabilidade solidária. Buscando-se na página eletrônica da Prefeitura e do Diário 

Oficial do Município, não foi possível localizar tais relatórios. De modo semelhante, o vereador 

Paulo Pinheiro, membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem Estar da Câmara, 

informou que tais relatórios jamais foram encaminhados aos vereadores ou à Comissão. Não 

apenas isso, mas o sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde apresenta somente os 

contratos de gestão com as OSS, entretanto nenhuma informação acerca dos indicadores de 

desempenho dessas organizações, embora a legislação estabeleça que deverá ser publicado 

anualmente no Diário Oficial do Município e disponibilizado na rede pública de dados relatório 

de execução dos contratos de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com 

os resultados alcançados. 

Em audiência pública realizada em 10 de Novembro de 2015
40

, este autor questionou 

diretamente o Secretário Municipal de Saúde qual era o endereço eletrônico que conteria tal 

relatório comparativo e onde seria possível encontrar os relatórios conclusivos da Comissão de 

Avaliação, obtendo as seguintes respostas (RIO DE JANEIRO, 2015): 

                                                 
39

 Até o fim da sessão legislativa de 2015, o veto ainda não havia sido apreciado pela Câmara, portanto o projeto 

ainda não se constituiu como lei. 
40

 Publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo do MRJ no dia 11/11/15, a partir da página 74. As perguntas 

foram feitas por este autor durante a audiência e se encontram disponíveis, assim como a resposta do Secretário, na 

página 81. 
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 “É o painel da FGV que disponibiliza todas as metas, dados de gestão de OS, de 

maneira simples e mais fácil acesso”; 

 “se a gente for utilizar os bancos de dados nacionais existentes, o SINAN, o próprio 

SIH para olhar os dados das Organizações Sociais para ver se as metas ali foram 

cumpridas, não vai ser simples, não é fácil, mesmo a Secretaria tendo disponibilizado 

um tabulador eletrônico pelo TABNET”; 

 “e obviamente que a publicação dos dados nos próprios sites das Organizações 

Sociais”; 

Sobre a publicação dos dados nas páginas eletrônicas das OSS, já foi demonstrado que 

apenas 3 das 14 publicaram os resultados alcançados. Sobre o painel da FGV mencionado, trata-

se do Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais, elaborado para se tornar o portal 

de transparência do novo modelo de gestão no Rio, abastecido pelas OSS e fiscalizado pelos 

controladores externos. Em 2011, a SMS firmou contrato (nº 73/11) com a Fundação Getúlio 

Vargas para a prestação de serviços de consultoria para avaliação e revisão do novo modelo de 

gestão por organizações sociais adotado no MRJ, no valor de R$ 2.440.500. Em 2013, foi 

firmado novo contrato (nº 47/13) para prestação de serviços  de assessoramento, monitoramento, 

avaliação e controle das organizações sociais de saúde parceiras da SMS, no valor de R$ 

2.323.000. Nesse ano, foi publicado o decreto nº 37.079/13, que institui o Painel de Gestão das 

Parcerias com Organizações Sociais como o instrumento institucional de acompanhamento, 

avaliação e controle dos contratos de gestão firmados entre a SMS e organizações sociais.  O 

decreto determina que essas entidades deverão enviar os dados e informações atinentes á 

prestação de contas gerencial e financeira até o décimo dia útil do mês subsequente, cujo 

desatendimento implicaria advertência, multa (de 2 a 5% do valor do contrato) e/ou 

desqualificação. Em 2015, firmou-se um terceiro contrato (nº 23/15) com a FGV, com os mesmos 

fins, no valor de R$ 7.893.175, dos quais já foram pagos R$ 2.316.500. Desse modo, verificou-se 

que a SMS passou à iniciativa privada não apenas a prestação de serviços públicos de saúde, 

como também a própria fiscalização que seria sua atribuição, custando-lhe, até o fim de 2015, um 

total de R$7.080.000 pagos à FGV. Entretanto, embora seja o portal institucional de 

transparência, controle e monitoramento, cuja elaboração teve início em 2011, o acesso ao portal 
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permanece restrito. O público, e nem mesmo os vereadores, têm acesso ao Painel de Gestão
41

, e 

mesmo os auditores do TCM-RJ e do Ministério Público encontraram dificuldade em acessá-lo e 

obter todas as informações contidas. Desse modo, entende-se que, com quase sete anos completo 

de aprovação da Lei das OS, alguns de seus dispositivos de transparência ainda não são atendidos 

pelo Poder Público. Desse modo, seguindo a orientação do próprio Secretário Municipal de 

Saúde, neste trabalho recorreu-se aos dados indicadores disponíveis no programa TabNet do 

DATASUS – o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, elaborado com a 

finalidade de permitir às equipes técnicas do Ministério, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde prover informações que constituem os componentes básicos dos Sistemas de Informação 

do Sistema Único de Saúde – de modo a avaliar a evolução de indicadores municipais de saúde. 

Serão analisados os dados até 2014, uma vez que esse é o último exercício com dados publicados. 

Em primeiro lugar, buscaremos avaliar a eficácia do novo modelo de gestão tomando por 

base o indicador de Produção Ambulatorial de Procedimentos da Tabela Unificada. A quantidade 

de procedimentos, na esfera municipal, aprovada relativas às Unidades Básicas de Saúde 

aumentou no período de 4.932.120 para 33.249.326 procedimentos (vide Diagrama 3), 

demonstrando um enorme aumento na eficácia do modelo em produzir procedimentos (+ 574%).  

 

Diagrama 2 – Número de Procedimentos aprovados em UBS do MRJ 

 

 Fonte: SIA/TABNET municipal 

 

Naturalmente, um aumento tão grande da produção de procedimentos acarreta aumento de 

igual montante no valor aprovado relativo às UBS municipais – notou-se um aumento de 412%, 

de R$7.403.993,97 para R$37.907.809,67. Visando avaliar, ainda que superficialmente, a eficiên-

cia do modelo, dividimos o número de procedimentos pelo valor total aprovado, de modo a obter 

                                                 
41

 Ver matéria do RJTV do dia 15/12/15, disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-

2edicao/videos/t/edicoes/v/escutas-mostram-como-era-feito-o-acordo-para-superfaturar-produtos-para-hospitais-do-

rio/4678137/>. Acesso em: 29/12/15. 

• 4.932.120 2009 

• 33.249.326 2014 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/escutas-mostram-como-era-feito-o-acordo-para-superfaturar-produtos-para-hospitais-do-rio/4678137/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/escutas-mostram-como-era-feito-o-acordo-para-superfaturar-produtos-para-hospitais-do-rio/4678137/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/escutas-mostram-como-era-feito-o-acordo-para-superfaturar-produtos-para-hospitais-do-rio/4678137/
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o valor aprovado por procedimento relativo às UBS municipais, e foi observada queda de 24% no 

indicador, o que demonstraria, ceteris paribus, maior eficiência do modelo (vide Diagrama 4). 

 

Diagrama 3 – Valor aprovado por Procedimento em UBS do MRJ 

 

Fonte: SIA/TABNET municipal 

 

É interessante notar que, se avaliarmos o todo da SMS, notaremos um aumento em 174% 

no número de procedimentos aprovados no período analisado, ao passo que notamos uma queda 

de 30% no valor aprovado por procedimento. Se por um lado esses valores podem ser 

interpretados como ganhos de eficácia e eficiência do modelo, por outro também devemos 

observá-lo à luz da tendência liberal de estímulo à produção de procedimentos, que imputa ao 

SUS um custo crescente.  Entretanto, fato é que apenas os Centros de Atenção Psicossocial 

observaram redução no valor aprovado por procedimento, tal qual as UBS geridas por OSS. Esse 

resultado, entretanto, deveu-se a uma queda na produção de procedimentos, acompanhada de uma 

queda ainda maior no valor aprovado, indicando que foram cortados os procedimentos de valor 

mais alto produzidos por essas unidades. Todos os demais tipos de estabelecimento observaram 

um valor mais alto por procedimento. 

 

  

• R$ 1,50 2009 

• R$ 1,14 2014 
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Tabela 6 – Variação do Nº de procedimentos e do Valor por procedimento 

entre 2009 e 2014 por tipo de estabelecimento municipal42 

∆2009/2014 Nº procedimentos Valor p/ procedimento 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -25% -88% 
CENTRO DE SAUDE/UBS 574% -24% 
CLINICA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 123% 5% 
HOSPITAL ESPECIALIZADO 14% 15% 
HOSPITAL GERAL -29% 49% 
POLICLINICA -48% 15% 
POSTO DE SAUDE -48% 33% 
UNIDADE MISTA 110% 67% 
TOTAL SMS 174% -30% 

Fonte: SIA/TABNET municipal 

 

O principal eixo de atuação das OSS no MRJ é na Atenção Primária, portanto, em seguida, 

serão avaliados os indicadores contidos no Sistema de Informação da Atenção Básica. O primeiro 

deles diz respeito ao cadastramento de população pelos Agentes Comunitários de Saúde. Um 

sistema que toma a Atenção Primária como eixo orientador do Sistema de Saúde deve estar 

preocupado em oferecer saúde à população de forma preventiva, antes que ela seja demandada de 

forma emergencial e com maiores agravos, e o cadastramento dos cidadãos é o primeiro passo do 

para internalizar adequadamente aquelas pessoas no Sistema Único de Saúde. Analisando os 

indicadores de cadastramento familiar do SIAB, notamos que o número de pessoas cadastradas 

no MRJ quase triplicou, passando de 12% para 42% da população carioca. Também notou-se 

uma melhora na qualidade do cadastramento, uma vez que começam a aparecer informações 

sobre essa população inexistentes no exercício de 2009, como o número de pessoas com diabetes, 

hipertensão, tuberculose, alcoolismo, epilepsia, malária, hanseníase etc. 

 

  

                                                 
42

 Não foram apresentados os valores dos Centro de Parto Normal, Pronto Atendimento, Pronto Socorro Geral e 

Unidade de Vigilância em Saúde pois não há valores apresentados para os mesmos para o ano de 2009, sendo 

impossível efetuar a variação. 
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Diagrama 4 – Número de pessoas cadastradas no MRJ 

 

Fonte: Cadastramento Familiar/SIAB/DATASUS 

 

Os dados de Produção e Marcadores do SIAB indicam semelhante ganho de eficácia do 

sistema, desde a implantação do Novo Modelo de Gestão. Observa-se que o número de consultas 

médicas realizadas pelo médico da família mais que dobrou. Em 2009, menos de 5% dessas 

consultas eram relativas a pessoas fora da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família; 

enquanto, em 2014, esse número aumentou para quase 14%, indicando que mais pessoas 

passaram a buscar as clínicas da família como porta de entrada no SUS. 

 

Diagrama 5 – Número de consultas médicas no MRJ 

 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

No que diz respeito aos atendimentos médicos e de enfermagem em residentes no 

município nas doenças e condições cujo acompanhamento deve se dar de forma sistemática, 

observou-se uma queda, drástica, apenas no atendimento de pacientes com AIDS. Também 

notou-se grande queda no atendimento de acidentes de trabalho, devendo ser estudada mais 

afundo a causa para essa diminuição. Por outro lado, houve grande aumento no atendimento pré-

natal, no atendimento preventivo ao câncer de colo de útero (coleta Papa-Nicolau) e no 

atendimento de pessoas com tuberculose. 

• 713.737 2009 

• 2.692.912 2014 

• 987.942 2009 

• 2.107.848 2014 
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Tabela 7 – Atendimentos em doenças de acompanhamento sistemático 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Puericultura 147.985 171.406 23.421 16% 
Pré-Natal 79.955 227.017 147.062 184% 
Papa-Nicolau 75.585 182.649 107.064 142% 
DST/AIDS 12.614 3.411 -9.203 -73% 
Diabetes 81.908 111.011 29.103 36% 
Hipertensão Arterial 284.054 311.887 27.833 10% 
Hanseníase 631 1.117 486 77% 
Tuberculose 7.716 17.394 9.678 125% 
Acidente de Trabalho 4.439 115 -4.324 -97% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

Observou-se vertiginoso aumento (1.132%) na solicitação médica de exames no período 

analisado, lembrando que “praticamente toda a rede de exames é privatizada” (BORGES, 2012). 

O SUS paga a laboratórios privados para realizar e proceder diagnóstico sobre esses exames. 

 

Tabela 8 – Solicitação médica de exames 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Patologia Clínica 190.531 3.129.273 2.938.742 1.542% 
Radiodiagnósticos 25.206 101.286 76.080 302% 
Citopatológicos 45.031 75.159 30.128 67% 
Ultrassonografia 17.829 38.817 20.988 118% 
Outros exames 28.102 434.577 406.475 1.446% 
Total Exames 306.699 3.779.112 3.472.413 1.132% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

A fim de avaliar a integração da rede, o SIAB registra o número de encaminhamento 

médico pela ESF para outro tipo de acompanhamento. Uma possível interpretação da queda no 

número de encaminhamento para internação é uma melhora na resolutibilidade das ESF, que 

estariam sendo capazes de atender parte da população e colaborando para desafogar os hospitais 

públicos. Nota-se, entretanto, que, conforme são melhor identificadas doenças e condições na 

população que exigem tratamento especializado que foge do escopo da ESF, esse número 

aumenta, criando-se um gargalo nas unidades de Atendimento Especializado. 
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Tabela 9 – Número de pacientes encaminhados por tipo de atendimento 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Atendimento especializado 57.951 83.395 25.444 44% 
Internação hospitalar 1.045 965 -80 -8% 
Urgência e Emergência 16.766 6.882 -9.884 -59% 
Internação domiciliar 643 246 -397 -62% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

O SIAB revela uma reorientação da visita domiciliar, que passa a ser feita basicamente por 

inspetores sanitários e por profissionais de nível médio, enquanto médicos e enfermeiras dimi-

nuem esse tipo de atendimento, concentrando suas atividades na Clínica de Saúde da Família. 

 

Tabela 10 – Número de visitas domiciliares por tipo de profissional 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Inspeção Sanitária 4.289 25.245 20.956 489% 
Médico 54.886 42.447 -12.439 -23% 
Enfermeira 120.402 64.102 -56.300 -47% 
Outro prof. Nível Superior 24.065 25.211 1.146 5% 
Prof. Nível Médio 91.218 523.299 432.081 474% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

É interessante notar que o número de consultas ou atendimentos individuais realizados por 

enfermeiras e outros profissionais de nível superior aumenta bastante, revelando que esses 

profissionais estão absorvendo parte do aumento da demanda por saúde motivado pela 

reorientação do sistema para a Atenção Básica com atuação dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Também é digno de nota a relativa interrupção da ocorrência de reuniões realizadas pelos ACS, 

com o objetivo de disseminar informações, discutir estratégias de superação de problemas de 

saúde ou de contribuir para a organização comunitária (de quase 16 mil para apenas 690 no 

período de análise – queda de 96%). 
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Tabela 11 – Atendimentos realizados por não médicos 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Enfermeira 486.176 1.416.966 930.790 191% 
Outro Prof. Nível Superior43 150.945 553.119 402.174 266% 
Grupo44 39.282 103.151 63.869 163% 
Procedimento Coletivo45 204.462 71.378 -133.084 -65% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

O SIAB também revela os dados de procedimentos realizados por profissionais de nível 

médio. A queda em algumas dessas atividades pode se dever a uma reorientação desses 

profissionais para a realização de visitas  domiciliares, uma vez que essa aumenta 

vertiginosamente, como já demonstrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Número de procedimentos realizados por profissional de nível médio 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Curativos 132.801 113.402 -19.399 -15% 
Inalações 21.343 8.043 -13.300 -62% 
Injeções 146.487 438.629 292.142 199% 
Retirada de Pontos 15.316 23.031 7.715 50% 
Reidratação Oral 7.412 1.493 -5.919 -80% 
Sutura 336 7.331 6.995 2.082% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

Finalmente, o SIAB revela o número de casos por diversos tipos de doença que é interesse 

do Ministério da Saúde acompanhar. O que mais chama a atenção é o grande aumento de casos 

de AVC, mas, principalmente, um preocupante aumento no número de casos de Doença 

Hipertensiva Específica da Gravidez. 

                                                 
43

 Consulta ou atendimento individual realizada por psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente 

social, nutricionista, fonoaudiólogo e pedagoga em educação em saúde. Exclui procedimentos realizados por 

médicos, odontólogos e enfermeiras. 
 
44

 Número de atendimentos em grupo para desenvolvimento de atividades de educação em saúde. Mínimo de dez 

participantes e duração mínima de 30 minutos, realizado tanto por profissionais de nível superior como de nível 

médio. Não são consideradas as atividades educativas realizadas pelos ACS. 
 
45

 Conjunto de procedimentos de promoção e prevenção em saúde bucal, de baixa complexidade, dispensando 

equipamentos odontológicos, desenvolvidos integralmente em grupos populacionais previamente identificados 

(bochechos fluorados, higiene bucal supervisionada e atividades educativas em saúde bucal). 
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Tabela 13 – Número de casos por tipo de doença/condição 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Valvulopatia Reumática (5-14a) 35 9 -26 -74% 
AVC46 526 1.432 906 172% 
Infarto 389 615 226 58% 
DHEG47 162 872 710 438% 
Doença Hemolítica Perinatal 0 4 4 n.a 
Fratura de Colo de Fêmur 142 123 -19 -13% 
Meningite Tuberculosa 0 6 6 n.a 
Hanseníase – Grau II e III 2 3 1 50% 
Citologia Oncótica NIC III48 310 168 -142 -46% 
Pneumonia < 5 anos 190 136 -54 -28% 

Fonte: Produção e marcadores/SIAB/DATASUS 

 

Por fim, o SIAB traz todo um eixo voltado a avaliar o Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação Complementar da Atenção Básica, em primeiro lugar, por tipo de demanda atendida, 

onde se pode observar um aumento em todos os tipos de consulta, mas principalmente nas 

consultas agendadas, revelando a adequação do sistema. Também é digno de nota que passa a se 

realizar atendimento de urgência que não acontecia anteriormente (ou não era registrado). 

 

Tabela 14 – Tipos de Demanda Atendida 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Demanda Agendada 21.535 402.046 380.511 1.767% 
Demanda Imediata 93.982 369.184 275.202 293% 
Cuidado Continuado 110.077 448.421 338.344 307% 
Urgência com Observação 1 46.117 46.116 n.a 

Fonte: PMA Complementar/SIAB/DATASUS 

 

Em seguida, mensura-se três tipos de atendimento básico, que embora necessitem de 

atenção especializada, também se inserem no escopo da atenção básica, que são os usuários de 

álcool e drogas e os de saúde mental. Novamente, há um enorme aumento na atenção desses 

pacientes, sobretudo os de saúde mental. 
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 Acidente Vascular Cerebral 
47

 Doença Hipertensiva Específica da Gravidez 
48

 Número de resultados de exames de citologia oncótica que foram classificados como NIC III/Carcinoma in situ, na 

data de recebimento do resultado do exame. 
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Tabela 15 – Tipos de Atendimento Específico 

 2009 2014 ∆ ∆% 

Usuário de Álcool 6.934 19.068 12.134 175% 
Usuário de Drogas 442 2.243 1.801 407% 
Saúde Mental 59 7.534 7.475 12.669% 

Fonte: PMA Complementar/SIAB/DATASUS 

 

Por fim, são avaliados os tipos de atendimento realizado pelo cirurgião dentista, seus 

encaminhamentos e vigilância em saúde bucal. Os indicadores revelam um enorme ganho na área 

de saúde bucal, com enorme aumento da eficácia e também da resolutibilidade, haja visto um 

aumento na conclusão de mais de 75 mil tratamentos. Também nota-se que antes inexistia 

atenção secundária e vigilância em saúde bucal, que só então passa a ser realizada. 

 

Tabela 16 – Tipos de Atendimento do Cirurgião Dentista 

 2009 2014 ∆ ∆% 

1ª Consulta Odontológica Programática 34.009 74.356 40.347 119% 
Escovação Dental Supervisionada 32.678 200.632 167.954 514% 
Tratamento Concluído 23.447 99.602 76.155 325% 
Urgência 2.196 60.200 58.004 2.641% 
Atendimento a Gestantes 856 10.078 9.222 1.077% 
Instalações de Próteses Dentárias 20 200 180 900% 
Atenção Secundária em Saúde Bucal 0 4.441 4.441 n.a 
Diagnóstico de Alteração na Mucosa 1 6.200 6.199 n.a 

Fonte: PMA Complementar/SIAB/DATASUS 

 

Uma vez analisados os indicadores do Sistema de Informação da Atenção Básica, serão 

avaliados os indicadores do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis – SINAN. Nota-se enorme 

aumento no número de investigação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, 

indicando maior atenção para os casos de violência contra a mulher. É possível que esse aumento 

seja consequência da criação, em 2005, da Central de Atendimento à Mulher pela Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e também da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro. É preocupante, entretanto, verificar o 

aumento no número de ocorrência de sífilis em gestantes e também do número de pessoas 

diagnosticadas com AIDS. Também é válido notar que, embora as taxas de tuberculose tenham 
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caído minimamente, a incidência dessa doença é bastante mal distribuída pela cidade, alcançando 

índices de mais de 300 casos em Bangu, Campo Grande e Rocinha. 

 

Tabela 17 – Nº de casos de agravos notificáveis 

 2009 2014 ∆ ∆% 

AIDS49 1.749 2.376 627 36% 
Dengue 2.730 2.635 -95 -3% 
Violência50 105 4.907 4.802 4.573% 
Hanseníase 706 463 -243 -34% 
Hepatites Virais 2.109 1.143 -966 -46% 
Leptospirose 83 35 -48 -58% 
Meningite 667 641 -26 -4% 
Sífilis Gestante 654 2.732 2.078 318% 
Tuberculose 7.130 7.092 -38 -1% 
Sífilis Congenita 896 1.689 793 89% 

Fonte: SINAN/TABNETmunicipal   

 

Excelente indicador de efetividade de um Sistema de Saúde é a mortalidade da população, 

uma vez que garantir a vida do cidadão é seu fim último. Da análise do Sistema de Informações 

Sobre Mortalidade, verificamos que o modelo não foi capaz de provar sua efetividade em garantir 

a vida da população carioca (aumento de 2% no período analisado). 

 

Gráfico 3 – Mortalidade no Município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Fonte: SMS/SUBPAV/SVS/CAS/GTDV/SIM   
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 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – em indivíduos com 13 anos ou mais. 
50

 Investigação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 
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As três principais causa de morte em todos os anos, foram: (i) doenças no aparelho 

circulatório; (ii) neoplasias (tumores/câncer); e (iii) doenças no aparelho respiratório; 

respondendo por quase 60% das mortalidades no município. Das três, apenas a primeira 

apresentou tendência de queda (de 4%), permanecendo, entretanto, no topo da lista (as outras 

duas aumentaram 6% e 14% respectivamente). A quarta principal causa de morte é devida a 

causas externas, o que poderia pôr em cheque o indicador como avaliador de desempenho do 

sistema de saúde. Entretanto, ao contrário da tendência de aumento da mortalidade no MRJ, esse 

indicador apresenta tendência de queda, não podendo ser usado para justificar a baixa efetividade 

do sistema (de 2009 para 2014, o número de mortos por causa externa caiu 13%). 

Conclui-se que as fragilidades do desenho institucional apresentadas na subseção anterior, 

têm por consequência a grave falta de transparência do modelo de gestão, mesmo 7 anos após sua 

implementação e embora a accountability seja um dos seus eixos fundamentais. Apenas 3 das 14 

OSS contratadas apresentou publicamente os dados acerca do seu desempenho na gestão de 

unidades públicas de saúde. Da análise desses indicadores, o que mais chama a atenção são os 

indícios de fragilidade do sistema de monitoramento elaborado pela SMS, seja pelo 

estabelecimento de indicadores de baixa qualidade, seja pela dificuldade da Secretaria de 

fiscalizar adequadamente a execução dos contratos de gestão e as metas e valores apresentados. 

Haja vista que não foi possível localizar o comparativo das metas previstas e executadas por 

todas as OSS contratadas, a despeito do que determina a legislação, foram utilizados dados 

secundários colhidos do DATASUS para mensurar as transformações na saúde pública da cidade 

do Rio de Janeiro, após a implementação do novo modelo de gestão. 

Os indicadores municipais comprovam a reorientação do sistema de modo a ter a Atenção 

Básica com eixo estruturante. Verificou-se, pela primeira vez no histórico do município, uma 

eficaz implementação do nível primário de atenção, por meio da Estratégia de Saúde da Família, 

lembrando-se que seus equipamentos são todos geridos por organizações sociais. Desse modo, 

atesta-se a eficácia do modelo com a proliferação de Unidades Básicas de Saúde, a grande expan-

são de cobertura populacional, do número de  consultas médicas e de procedimentos realizados.  

Os indicadores revelam se tratar de um o modelo de grande estímulo a produção de 

procedimentos, caracterizando-se como um modelo de custo crescente
51 
– em 2009 produzia-se 

4,99 procedimentos por consulta médica e, em 2014, essa proporção salta para 15,77 

                                                 
51

 BORGES, 2012. 
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procedimentos, por consulta médica realizada. Percebeu-se que os procedimentos de maior 

estímulo são aqueles de mais baixo custo, haja vista a queda no valor aprovado por procedimento 

de R$1,50 para R$1,14 no período. De modo semelhante, constatou-se que o modelo estimula 

também a realização de exames – a solicitação de exames por consulta médica saltou de 0,31 para 

1,79 após a implementação do modelo. Claramente, portanto, o modelo de gestão por 

organizações sociais vai ao encontro dos interesses econômicos da indústria médico-hospitalar. 

De forma geral, os indicadores atestam a eficácia do novo modelo de gestão. Entretanto, a 

análise até aqui se limitou aos resultados finalísticos produzidos, ignorando o processo de gestão 

das unidades de saúde. Como ressaltou Alcantara (2009), o foco apenas no cumprimento de 

metas e no desempenho dos indicadores pactuados, ignorando-se o controle dos meios que 

servem de instrumento para o alcance do bom desempenho, traz o risco de aumento do 

patrimonialismo na Administração Pública brasileira. Segundo o Tribunal de Contas do 

Município
52

, é exatamente o que acontece no Município do Rio de Janeiro. Uma vez que a SMS 

orienta seus esforços ao acompanhamento das metas dos indicadores definidos, deixando em 

segundo plano a verificação efetiva da aplicação dos recursos por parte das entidades, sob o 

aspecto da eficiência e economicidade, abre-se margem à ocorrência de diversas irregularidades 

cometidas pelas organizações sociais. Na subseção a seguir trataremos exatamente das 

irregularidade identificadas por esse órgão, em apoio às atividades da Câmara Municipal. 

 

2.4 Irregularidades do Novo Modelo de Gestão por OSS no MRJ 

 

O bom desempenho do modelo de gestão, no que diz respeito à eficácia, é contraposto por 

inúmeras irregularidades identificadas pelos Tribunais de Contas e Ministério Público, que, no 

caso do Rio de Janeiro, já acarretou a desqualificação de 5 organizações sociais – GLOBAL, 

CIAP, MARCA, ISAS e BIOTECH. Nesta subseção, serão abordados os resultados do Controle 

Externo – exercido pela Câmara e Tribunal de Contas Municipais – e do Controle Público, 

realizado pelo Ministério Público Estadual. 

O Controle Externo teve início ainda durante a tramitação do projeto de lei na Câmara, por 

meio da apresentação de emendas ao projeto por parte da verança, visando aprimorar o desenho 

institucional localmente. Conforme apresentado na subseção 3.2, diversos dispositivos foram 
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 Inspeção 40/007.476/2012, pg.53. 
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apresentando, versando sobre os mais diferentes aspectos da legislação. Entretanto, nem todos 

conseguiram ser aprovados, apenas aqueles orientados pela base do governo. O modelo 

presidencialista de coalizão muitas vezes colabora contra a efetividade do sistema de freios e 

contrapesos da relação Executivo-Legislativo, portanto desse mecanismo de Controle Externo, 

uma vez que a maioria parlamentar é atraída a compor um bloco governista majoritário, passando 

a atuar em favor do Executivo e deixando o trabalho de denúncia para a oposição, que, 

minoritária, acaba alijada da maioria dos instrumentos de atuação legislativa, restando-lhe apenas 

aqueles cujo direito da minoria é garantido
53

. Desse modo, sua atuação passa a depender 

sobremaneira de outros mecanismos de controle. 

Entre os 9 instrumentos de Controle Externo destacados no referencial teórico, nota-se que 

apenas 3 atestam o direito de minoria – a petição de Requerimentos de Informação à qualquer 

órgão público municipal, a provocação do Tribunal de Contas do Município por meio de 

requerimentos de Inspeção Extraordinária e o recebimento de petições, reclamações, 

representações e queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas, 

havendo direito de fala garantido nas sessões legislativas. O primeiro deles é sistematicamente 

ignorado pela Prefeitura sem maiores agravos, denúncia manifesta pelos vereadores de oposição 

da Câmara há anos. O segundo deles confirma o mencionado no referencial teórico, que a legisla-

ção e a doutrina apontam a prevalência do Controle Externo realizado pelos Tribunais de Contas 

(DUAILIBE, 2012). O terceiro tem a ver com o fato de o legislativo ser um instrumento de repre-

sentação popular, portanto trata-se da relação entre o Controle Externo e o Controle Social, em 

que ambos se retroalimentam, tendo relevância especial o processo de midiatização da política, 

decorrente da centralidade que a mídia assume na formação da opinião pública. 

Outro instrumento, embora não possa ser acionado individualmente, têm o trâmite 

facilitado, uma vez que pode ser motivado pelas Comissões da Câmara – a convocação de 

audiência pública. Desse modo, basta a um vereador convencer apenas um de outros dois 

membros de comissão a convocar uma audiência, acerca da temática por ela abordada. Deve-se 

ressaltar, entretanto, o processo de partisan stacking (ocupação/empilhamento partidário) das 

                                                 
53

 Em avaliação qualitativa da composição das coalizões governistas a partir da contribuição de dois servidores da 

Câmara - Luiz Mário Behnken, locado na taquigrafia, e  Mauro Bandeira de Mello, plenarista de diversos vereadores 

de diferentes partidos desde 2001 – concluiu-se que a base do governo ocupou, entre 2001 e 2013, de 45% a 60% dos 

assentos da Câmara. Por sua vez, a oposição ocupou em média 17% das cadeiras legislativas, sendo que diversos dos 

instrumentos citados exigem a concordância de 33% dos parlamentares, índice nunca atingido pela oposição na 

história da CMRJ. 
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comissões legislativas ressaltado por Hedlund, Coombs, Martorano e Hamm (2009), em que o 

partido (ou bloco), devido à regra de distribuição proporcional, acaba conseguindo ocupar 

majoritariamente todas (ou quase) as comissões. Analisando-se o histórico de requisição de 

audiências, notamos que o mesmo não é comumente utilizado como instrumento de controle, 

limitando-se à vereança às audiências públicas determinadas por lei, como a prestação de contas 

quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde. É válido lembrar que o vereador possui a 

prerrogativa individual de convocar Debate Público, semelhante a audiência, mas no qual o Poder 

Executivo não é obrigado a comparecer. 

 A respeito das audiências ordinárias, elas são as três prestações de contas quadrimestrais 

que os gestores do SUS devem apresentar, conforme estabelecido no art.36 da Lei Complementar 

nº 141 de 2012, e aquelas relacionadas ao trâmite orçamentário – duas audiências anuais relativas 

às Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária anual, respectivamente; além de uma 

audiência a cada quatro anos relativa ao Plano Plurianual. Na CMRJ, essas audiências são 

realizadas setorialmente, com cada um dos principais Secretários Municipais presentes. No caso 

das audiências quadrimestrais, são apresentados: montante e fonte dos recursos aplicados no 

período, atualmente com discriminação das unidades de saúde por tipo; as auditorias realizadas 

ou em fase de execução; e a oferta de serviços públicos pela rede assistencial própria, com base 

no número de procedimentos ambulatoriais realizados. Este autor entende, entretanto, que a lei é 

descumprida no que diz respeito à apresentação das recomendações e determinações 

estabelecidas pelos auditores e no cotejamento da produção ambulatorial com os indicadores de 

saúde da população em seu âmbito de atuação, uma vez que as mesmas não constam nas 

apresentações realizadas pela SMS. 

Apesar dos empecilhos, o poder Legislativo é provavelmente o mecanismo de controle 

mais eficaz em chamar atenção para as fragilidades do novo modelo de gestão por OS e 

denunciar irregularidades no gerenciamento de unidades e recursos públicos de saúde por 

entidades privadas, embora sua efetividade dependa quase exclusivamente da atuação 

colaborativa de outros controladores externos, sobretudo o Tribunal de Contas e o Ministério 

Público. Nesse sentido, se destaca a atuação dos membros da Comissão de Higiene e Saúde da 

Câmara, em especial do vereador Paulo Pinheiro, reconhecido entre seus pares como ator 

fundamental no processo de fiscalização da Saúde municipal, ainda que se declare oposição. 

Além de manifestar-se diariamente em Plenário acerca dos problemas e fragilidades do sistema 
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de saúde, enfatizando os problemas decorrente do que considera a terceirização da saúde com o 

modelo das OSS, esse vereador foi responsável por diversas emendas melhorando a transparência 

e Controle Social das OS apresentados durante o trâmite da referida Lei, entretanto nenhuma 

delas foi aprovada. Também é autor da Lei de Transparência das OS, já abordada neste trabalho; 

de 21 pedidos de inspeção ordinária aprovados pelo TCM-RJ em contratos de gestão celebrados 

com a SMS; e por 21 representações ao Ministério Público denunciando irregularidades nos 

contratos com a Prefeitura. Novamente é observada a relevância da atuação colaborativa entre os 

diferentes controladores para efetivar o processo de fiscalização. 

Abordaremos então os resultados do Controle Externo realizado pelo Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, apontado pela doutrina como o órgão prevalente nesse âmbito. 

Verificaremos a seguir que, de fato, o Tribunal revelou-se o órgão mais eficaz em identi-ficar as 

irregularidades do novo modelo de gestão. Em resposta à solicitação feita pelo vereador Paulo 

Pinheiro, o TCM revelou que o potencial dano financeiro ao erário público decorrente das 

irregularidades identificadas nos relatórios de inspeção realizados soma R$78.426.778,74. 

Destaca-se que os fatos apurados foram detectados por amostragem, logo as ações de controle 

relacionadas não exaurem a matéria, e que por isso os valor relacionados são pontuais, não 

podendo, portanto, serem usados como base para inferência de exercícios anteriores ou seguintes 

ao período inspecionado. Da análise das inpeções, pode ser identificado valor muito superior. 

Foram identificadas 16 inspeções, disponíveis ao público, realizadas pelo TCM em diversos 

contratos de gestão (ver Tabela 18). Tais inspeções configuram verdadeiro estudo acerca do 

sistema público de saúde municipal e das transformações implementadas com o novo modelo de 

gestão por OSS, além de um exame minucioso das contas e relatórios gerenciais dessas unidades, 

bem como dos relatórios conclusivos da Comissão Técnica de Avaliação da SMS. Quando 

identifica possibilidades de melhoria, o Tribunal profere recomendações para que a Secretaria 

atender se achar cabível. Porém, quando identifica irregularidades de maior relevância, são feitos 

questionamentos para que o órgão e a entidade privada se explicam, podendo acarretar Tomada 

de Contas Especial, visando ressarcir eventuais danos ao erário público e identificar responsáveis. 

Esta subseção se concentrará em identificar as irregularidades identificadas pelo TCM-RJ com 

base nas recomendações e questionamentos feitos em cada uma das inspeções. Nesta subseção, 

busca-se identificar os tipos recorrentes de irregularidades (problemas de gestão) identificados 

nas 16 inspeções supracitadas. 
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Tabela 18 – Relação das Inspeções do TCM em Contratos de Gestão com a SMS 

Inspeção Contrato Ano Objeto Organização Social 

40/000.488/2011 1 // 5 2009 ESF 5.3 e ESF 3.1 SPDM // Viva Rio 

40/005.881/2011 2 2009 Teias Manguinhos FIOTEC 

40/003.782/2011 3 2009 UPA Vila Kennedy e Cidade de Deus IABAS 

40/005.880/2011 11 2010 ESF 1.0 Global 

40/006.526/2011 2 2011 ESF 5.1 IABAS 

40/005.099/2012 3 2011 ESF 5.2 IABAS 

40/007.476/2012 5 2011 UPA Senador Camará Marca 

40/006.261/2013 16 // 11 
2010// 
2012 

PADI IABAS // UNIR 

40/006.144/2013 1 2012 HM Pedro II + CER Santa Cruz BIOTECH 

40/004.041/2013 4 2012 Maternidade Maria Amélia ISAS 

40/002.507/2013 7 2012 CER Leblon SEB 

40/000.542/2014 22 2010 UPA Madureira e Costa Barros IABAS 

40/004.293/2014 6 2012 HM Ilha + CER Ilha + CER Centro CEJAM 

40/000.167/2015 1 2011 ESF 2.2 FIBRA 

40/000.472/2015 3 2012 Maternidade Mariska Ribeiro CEP 28 

40/003.430/2015 8 2012 CER Barra UNIR 

Fonte: Gabinete do Vereador Paulo Pinheiro – Ofício nº 30/2015  

 

As irregularidades começam já no processo de qualificação das organizações sociais. O 

Tribunal acusou a qualificação indevida de três entidades privadas como OSS – GLOBAL, 

BIOTECH e UNIR –, por não comprovarem experiência de dois anos, não atendendo a cláusula 

de barreira imposta por emenda parlamentar. É interessante notar que as três tiveram contratos 

rescindidos unilateralmente pela Prefeitura, duas das quais chegando a ser desqualificadas. Desse 

modo, depreende-se que a COQUALI não está realizando adequadamente sua função de controle, 

limitando-se apenas a um formalismo burocrático. Além de não atestar se a comprovação de 

experiência é real e cabível, a Comissão parece aceitar qualquer experiência, independente de ser 

boa ou má – haja vista o fato de haver 14 processos ajuizados contra a ONG originária da Global. 

O Tribunal também identificou que o processo de seleção das OSS se dá com base em 

critérios mal definidos e muitas vezes variantes de um processo seletivo para o outro. Além 

disso, o mau planejamento da SMS acarreta diversas falhas na elaboração do Projeto Básico, 

com inconsistências na caracterização do objeto contratual, seja por não especificar as unidades a 

serem cobertas pelo contrato e as condições em que se encontram, por subdimensionar os custos 

da unidade, por apresentar cronograma de desembolso incompleto, por não apresentarem 

aprovação da autoridade competente ou por não especificarem os custos do valor orçado. 

Também há caso de incongruência entre o estabelecido no edital e no contrato, e caso de 
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assimetria de informação durante processo seletivo. Das irregularidades cometidas pelas OSS no 

processo seletivo, verificou-se a ocorrência de contratação de consultoria para elaboração dos 

planos de trabalho e até mesmo indícios de fraude na comprovação de experiência na atividade 

objeto do contrato. Ademais, há casos de seleção de planos de trabalho inadequados, com 

produtos não apresentados integralmente, metodologia das estimativas e planilha de custo 

detalhada não apresentadas. Desse modo, caracteriza-se fiscalização inadequada da SMS quanto 

aos critérios envolvendo o processo de seleção das OSS. No que diz respeito ao contrato de 

gestão, há contratos envolvendo unidades de saúde fora do escopo do novo modelo de gestão 

(PADI e unidades antigas sem ESF) segundo o TCM e outros omitindo o valor global contratado, 

a data de celebração e as condições de pagamento dos repasses.  

Em quase todos os contratos inspecionados, foi identificado que o descumprimento do 

cronograma de desembolso pela SMS, com atraso de repasses e repasses a menor, algumas 

vezes acarretando atraso no pagamento de fornecedores, pessoal e tributos. Somente nesses casos, 

a o Poder Público deverá custear o pagamento de multas e juros. Entretanto, o TCM identificou, 

em quase todos os contratos inspecionados, o pagamento indevido de juros e multa por atraso 

no recolhimento de tributos em um total estimado de R$3.551.951,43 entre os diversos 

contratos de gestão, apenas no período de abrangência da inspeção, caracterizando irregularidade 

no recolhimento de tributos. A prática é tão recorrente, que o TCM questionou o fato de a SMS 

não fiscalizar adequadamente o recolhimento de tributos em dia por parte das contratadas. 

Caso mais grave diz respeito aos indícios de infração tributária de retenção de valores de terceiros 

sem o devido recolhimento, em dois casos. 

Ainda sobre repasses, foram identificados casos relevantes de renúncia de repasses 

federais, seja por inação da contratada (R$5.755.000 não recebidos devido a 26 leitos não 

cadastrados no CNES
54

 e R$22.431.000 para implantação de UPA não recebidos por falta de 

habilitação pela SMS), seja por impossibilidade decorrente de mau planejamento, como é o caso 

do estabelecimento de 20 leitos de terapia intensiva no CER Barra, impedindo a qualificação dos 

mesmos junto ao Ministério Público e acarretando renúncia de repasse de R$33.764.400. De 

modo semelhante, por inação da contratada, apenas o SPDM obteve o Certificado de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social, tornando-se portanto isento do pagamento de ISS. Sendo 

assim, o Tribunal identificou perdas milionários aos cofres públicos relativas ao pagamento 
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 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
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indevido do referido imposto, de modo que recomendou que a SMS estabeleça a obtenção do 

CEBAS como requisito necessário para participar do processo seletivo. 

Mantendo-se no escopo das irregularidade na gestão financeira das OSS, outra prática 

comum a todos os contratos de gestão, e reiteradamente criticada pelas Comissões Técnicas de 

Avaliação e pelo TCM, é a realização de empréstimos entre contratos de gestão, de modo que 

o acompanhamento dos fluxos financeiros torna-se praticamente inviável. Apesar das 

manifestações contrárias de ambos os controladores, as OSS resistem no comportamento 

irregular, levando-nos a caracterizar comportamento leniente da Secretaria. Registre-se também 

casos de descumprimento do orçamento estabelecido; alocação inapropriada de recursos; de 

execução de despesas não identificadas ou inadequadas; do lançamento de despesas em 

duplicidade (somando no mínimo R$1.338.890); da divergência de saldos; de outras 

incongruências na prestação de contas; de ausência de documentos fiscais que comprovem os 

fatos apresentados nos relatórios financeiros; de incongruências entre relatórios financeiro e 

patrimonial; de realização de despesa sem prévio empenho; entre outros. 

Neste trabalho, entretanto, entende-se que a principal irregularidade cometida pelas OSS 

diz respeito à contrataçao de fornecedores – serviços continuados de vigilância, limpeza, 

informática, lavanderia, nutrição hospitalar, entre outros. São inúmeros os casos de contratação 

sem processo seletivo
55

 ou de indícios de simulação e direcionamento do processo seletivo
56

,  

além de prestação de serviço sem respaldo contratual, de modo que, não só o próprio 

Regulamento de Compras da OSS é desrespeitado, mas também os princípios da administração 

pública, ao qual devem se submeter – sobretudo o da impessoalidade, da moralidade e da 

economicidade. A principal consequência é ocorrência de indícios de sobrepreço e 

superfaturamento dos contratos firmados com fornecedores, cuja montante global das 

estimativas apontadas pelo TCM chega a R$29 milhões de potencial dano financeiro. Assim 

como na contratação de serviços continuados, também na aquisição de medicamentos foi 

verificado, de forma generalizada, indícios de sobrepreço e superfaturamento, somando mais de 

R$2,5 milhões em perdas potenciais ao erário municipal. Nas inspeções, foi atestado que, em 

média, mais de 95% dos medicamentos fiscalizados são adquiridos a preços superiores (em até 
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300%) ao Sistema de Registro de Preços da Prefeitura. Com base nas inspeções do TCMRJ, fica 

atestada a antieconomicidade do modelo de gestão por OSS frente à administração direta. 

É necessário ressaltar que o novo modelo de gestão, ao descentralizar o processo de compra 

de medicamentos, acaba por promover a desintegração da cadeia de suprimentos, indo de 

encontro à prática ótima no âmbito das compras e aquisições, uma vez que pulverizam-se os 

ganhos de escala, sendo impossível que uma unidade de saúde isolada consiga comprar 

medicamentos ao mesmo preço que a Prefeitura. Desse modo, o TCM vai recomendar que a 

Prefeitura submeta todas as OS ao Sistema de Registro de Preços, de modo a recentralizar o 

processo de aquisição de medicamentos, gerando ganhos de escala para todos. De modo 

semelhante, o TCM recomendou que a SMS torne obrigatória a realização de pregão (eletrônico 

ou presencial) para selecionar o fornecedor a ser contratado pela OSS, de modo a garantir a 

concorrência no processo e a preservação da impessoalidade, moralidade e economicidade dos 

contratos celebrados. De tal maneira, evitaria-se o direcionamento do processo seletivo para 

fornecedores, muitas vezes empresas-fantasma, cujos sócios possuem relações de parentesco ou 

societárias com os dirigentes da OSS, como identificado nos casos da UPA Senador Camará,  

PADI, Hospital Pedro II, Maternidade Maria Amélia e ESF da AP 2.2. Notou-se comum a 

contratação de consultoria, via processo seletivo direcionado, com o objetivo de remunerar um 

dos dirigentes por meio de Pessoa Jurídica ou dar suporte técnico à uma OSS que, em 

verdade, não tem experiência na gestão de unidades de saúde. Foi verificado que, o controle 

inadequado da farmácia, facilita a ocorrência de desvio de finalidade dos medicamentos 

adquiridos (como apresentado na inspeção com o Pedro II pela UNIR). De modo semalhante, é 

notada a fragilidade no controle do almoxarifado, sendo prática comum entre as OSS a aquisição 

de equipamentos e bens permanentes sem que os mesmos sejam patrimonializados, criando grave 

problema de confusão entre bens públicos e privados. 

As irregularidades relativas a contratação de fornecedores e aquisição de medicamentos e 

bens permanentes revelam que é demasiadamente frágil a fiscalização realizada pela SMS na 

seleção e execução desses contratos, bem como no invetário, farmácia e almoxarifado, 

confirmando a tese que os meios e processos são negligenciados, em favor do controle finalístico 

de desempenho. Entretanto, o TCM identifica também irregularidades no monitoramento de 

desempenho exercido pela Secretaria. Em primeiro lugar, nota-se a má formulação das metas a 

serem alcançadas, seja por serem majoritariamente metas de eficácia ou por não serem 
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ponderadas de acordo com as prioridades da Prefeitura ou até por não terem seu cálculo 

embasado. Quanto ao repasse da parte variável, é possível notar que nem sempre ele está 

relacionado ao real bom desempenho da OSS, cabendo ressaltar que houve casos de 

desconsideração enviesada de determinados indicadores com baixo desempenho, no sentido de 

aumentar a nota global da OSS. Também é digno de nota que o TCM considera 5% uma parcela 

pouco relevante, que acaba por não estimular realmente o bom desempenho da organização. Há 

diversos indícios de fragilidade do acompanhamento realizado pela Comissão Técnica de 

Avaliação, o primeiro dele é a sobrecarga dos funcionários nela lotados; o segundo é o fato de 

não haver visitação periódica dos mesmo para verificar a verossimilhança dos valores 

apresentados; e, por fim, temos a chamada situaçao de captura do regulador, em que o regulador, 

para realizar as atividades de regulação, precisa aprender com o regulado como funcionam as 

coisas – foi identificado que participam das CTA dois representantes do IABAS. Outro indício de 

fragilidade do sistema de controle da SMS é a desarticulação entre os seus setores, de modo que 

não ocorre o devido compartilhamento de informação entre os controladores. 

São diversas as irregularidades apontadas pelo Tribunal nas 16 inspeções realizadas, acima 

contendo apenas algumas delas. Para maiores detalhamentos, o Apêndice deste trabalho traz uma 

lista, elaborada por este autor, resumindo as principais irregularidades identificadas pelo Tribunal 

de Contas, acompanhando o Anexo, que traz todas as recomendações e questionamentos 

realizados pelo mesmo nessas inspeções, As duas principais conclusões que se deseja extrair 

delas, entretanto é que está caracterizado: que o novo modelo de gestão apresenta economicidade 

bem inferior à praticada na administração direta da SMS e que verifica-se a fragilidade do 

ambiente de Controle Interno das OS. A orientação quase exclusiva para o controle de resultados 

abre espaço para a ocorrência das mais diversas irregularidades – sobrepreço, superfaturamento, 

apropriação indébita, fraude, direcionamento etc. O parecer conclusivo às Contas de Governo de 

2014, emitido pelo Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, reforçam o posicionamento deste autor. 

“Acerca das Organizações Sociais (...) as impropriedades levantadas pelo corpo técnico 

em diversos processos, bem como, o noticiário, demonstram que há uma necessidade 

urgente de se criar mecanismos mais presentes, com o menor tempo possível para a 

avaliação das ações, bem como a criação de métodos que não permitam discrepâncias 

nos preços de materiais e serviços, em relação ao sistema de aquisições diretas pelo 

Município.” (RIO DE JANEIRO, 2015b). 
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Enquanto o Controle Gerencial é responsável em si pela gestão da unidade de saúde, o 

Controle Interno vai garantir a aderência da contratada aos termos pactuados no contrato de 

gestão, concentrando-se, principalmente, no monitoramento do desempenho da unidade de saúde. 

Apresentados os resultados desejados, a Secretaria demonstra certa passividade quanto a correção 

das irregularidade identificadas pelas Comissões Técnicas de Avaliação, não tendo provocado 

grandes mudanças no comportamento administrativo das contratadas. Coube, portanto, ao 

Controle Externo, sobretudo por meio das inspeções do Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro, fiscalizar os meios e processos utilizados para produzir os resultados. Dessa análise, 

depreendeu-se que há diversas brechas na legislação que facilitam que a OSS desvie-se dos 

princípios da Administração Pública, aos quais deve se submeter, enquanto fomentada com 

recursos do Estado. O que se notou foi a prática de uma gestão antieconômica, cujos custos 

superam aqueles praticados pela própria Secretaria de Saúde, e muitas vezes pessoal e até mesmo 

imoral, como foi o caso das quatro organizações sociais desqualificadas. Embora o Tribunal de 

Contas seja um mecanismo de controle eficaz na identificação de irregularidades, observa-se 

resistência da Secretaria em acatar as recomendações e responder os questionamentos por ele 

proferidos, de modo que sua efetividade acaba sendo posta em cheque. Para dar maior efetividade 

a seus apontamentos, é necessário que se recorra a outro mecanismo: o Ministério Público. 

Após denúncia formulada pelo MP-ERJ em face de 37 réus, foi deflagrada a Operação Ilha 

Fiscal, que promoveu a prisão de oito integrantes de uma organização criminosa atuante na saúde 

pública, chefiada pelos dirigentes da OS BIOTECH, contratada pelo MRJ para gerir os Hospitais 

Ronaldo Gazolla e Pedro II. O MP declarou haver “provas contundentes de que a referida 

organização criminosa existia com o único objetivo de, valendo-se da condição de gestora das 

unidades hospitalares, desviar o dinheiro público” (RIO DE JANEIRO, 2015c). O montante 

desviado por meio de pagamento de valores superfaturados e/ou sem a correspondente 

contraprestação, em favor de sociedades empresárias subcontratadas sob o pretexto de aquisição 

de produtos ou terceirização de serviços necessários foi de, no mínimo, R$48 milhões. 

O caso absurdo levado à público com a Operação Ilha Fiscal é, entretanto, apenas um 

exemplo do total descontrole do poder público em relação às parcerias firmadas com OSS. 

Segundo o MP, diversas fragilidades na Lei 5.026/09 não permitem o exercício efetivo do 

comando pela SMS das parcerias com OSS. Resumidamente, nesse as irregularidades e 
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ilegalidades identificadas nos momentos de qualificação, seleção e execução dos contratos de 

gestão são as seguintes: 

 Falta de análise criteriosa e detalhada para aferir a regularidade do parceiro
57

; 

 Comprovação inadequada do requisito de experiência e capacidade técnica; 

 Ignorância do dispositivo que obriga a existência de sede no MRJ para qualificar-se
58

; 

 Não comprovação efetiva da constituição da OS há mais de dois anos
59

; 

 Processos seletivos imprecisos, incompletos e mal detalhados, além de lhes faltar 

transparência e impessoalidade; 

 Critérios de seleção vagos, subjetivos, falíveis e manipuláveis, acarretando 

julgamentos contraditórios; 

 Seleção de OS que já atingiram o limite de 20% do total dos contratos estabelecido na 

legislação municipal; 

 Planejamento insatisfatório pela SMS, com abertura de editais emergencialmente; 

 Processo seletivo iniciado sem dotação orçamentária disponível; 

 Inobservância de exigências da Procuradoria do Município e da CODESP; 

 Habilitação superficial, uma vez que se atém aos documentos referentes à PJ, não se 

aferindo a idoneidade de seus dirigentes e responsáveis técnicos, e que não se apura a 

idoneidade pretérita da entidade quando operante com outro nome; 

 Má qualidade dos serviços prestados; 

 Celebração de termos aditivos fora do escopo do edital e do contrato de gestão; 

 Não realização de processo seletivo para contratação de pessoal; 

 Grandes taxas de absenteísmo de profissionais; 

 Processos seletivos totalmente irregulares para contratação de fornecedores; 

 Sobrepreço e superfaturamento; 

 Despesas muito acima dos valores orçados na proposta técnica; 

 Despesas fora do escopo do contrato de gestão; 
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 Não se apura se há ações civis públicas, de improbidade e ações penais envolvendo não só a própria entidade como 

também os seus dirigentes, não sendo possível aferir sua real idoneidade. 
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 Além de ignorar o dispositivo em diversos casos, em pelo menos três (BIOTECH, UNIR e IABAS), houve 

atestação pela SMS da existência e adequação da sede, sem que as mesmas sequer tenham existido. 
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 Reiterados casos de sucessão de PJ com objeto social completamente distinto do exigido para contratos de 

prestação de serviços públicos em saúde pública, inclusive envolvendo manipulação e fraude. 
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 Superlotação das unidades sem efetiva ciência pela SMS; 

 Desrespeito ao princípio da vinculação ao edital; 

 Ausência de fiscalização efetiva dos contratos de gestão por parte da SMS; 

As irregularidades e ilegalidades identificadas pelo MP, já há tempos apontadas por ele e 

pelo TCM, sem que a Prefeitura apresentasse resposta satisfatória no tempo exigido, demonstran-

do que efetivamente está sendo vigilantes e ciosa com a administração da coisa pública, 

acarretaram o encaminhamento de um conjunto de recomendações à Prefeitura de melhorias 

fundamentais ao adequado controle do novo modelo de gestão por OS, entre as quais se destaca: 

A tomada de medidas urgentes e efetivas para a reestruturação interna da Prefeitura e 

especialmente da Secretaria Municipal de Saúde, dotando as CTAs de recursos humanos 

compatíveis com a relevância da função e o quantitativo de contratos de gestão 

celebrados, além de estrutura material, local para reunião, suporte técnico (jurídico, 

contábil, técnico-médico) e operacional necessário para empreender a fiscalização a 

contento dos contratos de gestão, dentro de uma gestão transparente, eficiente, legal e 

econômica, diante da completa ausência de dotação de instrumentos de controle efetivos 

por parte da Prefeitura. Enquanto não implementada a estruturação acima, se proceda a 

suspensão de todas as novas contratações e/ou prorrogações contratuais de OS para a 

saúde. (RIO DE JANEIRO, 2015c). 

 

A análise do MP corrobora resultados apresentados no sub-capítulo 2.3 deste trabalho, no 

que diz respeito à expansão da atenção primária no MRJ. Entretanto, o órgão apresenta a tese que 

isso significou uma completa inversão do comando da gestão em saúde em favor das OS, em 

completa afronta ao comando constitucional que instituições privadas podem participar de forma 

complementar no SUS (art.199/CF). Segundo o MP, “a atuação das organizações sociais deixou 

de ser complementar, passando a ser essencial para que os serviços e ações em saúde do 

Município se operacionalizassem”, revelando “uma expansão da terceirização da saúde muito 

além dos limites constitucionais e legais” (RIO DE JANEIRO, 2015c). Tal combinação entre 

público e privado é agravada, segundo o órgão, devido à “inexistência de mecanismos de controle 

efetivo sobre a aplicação de recursos públicos pelas organizações sociais”, que “aliada à pífia 

fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, constituem ambiente favorável 

para o desenvolvimento e prosperidade da atividade criminosa” (RIO DE JANEIRO, 2015c). 

Nesse sentido, o MP afirma que o aparato normativo existente no MRJ para a área da saúde 

pública, pela sua “completa fragilidade e lacuna quanto à necessária normatização rígida da 

estrutura de controle para a que a ‘parceria’ frutifique demonstrou-se totalmente insuficiente” 

(RIO DE JANEIRO, 2015c). Desse modo, tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério 

Público entendem haver fragilidades nos mecanismos de avaliação e controle das OSS pela SMS, 
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que se dá pela falta de integração dos diversos setores da Secretaria, bem como pela ausência de 

pessoal em número e qualificação apropriada. O que se entende, a partir deste trabalho, é que a 

efetividade do controle das OSS depende da colaboração entre os difentes mecanismos, e que, no 

momento, as principais fragilidades dizem respeito ao Controle Interno da Prefeitura. 

Em tempo, é importante ressaltar, como demonstração da efetividade do controle exercido 

pelo Ministério Público, que as recomendações enviadas à Prefeitura após a Operação Ilha Fiscal 

acarretaram a emissão de 12 decretos executivos, todos no dia 18 de Janeiro de 2016, exatamente 

um mês após o envio das recomendações pelo MP, reestruturando o mecanismo de Controle 

Interno conforme solicitado. Os decretos dispõem sobre: 

 bens permanentes adquiridos pelas OSS (n
o
 41.207); 

 compras e contratações de serviços pelas OSS (n
o
 41.208); 

 utilização das Atas de Registro de Preços da Prefeitura pelas OS (n
o
 41.209); 

 monitoramento de preços praticados pelas OS (n
o
 41.210); 

 registro de informações dos colaboradores e empregados das OSS no CNES (n
o
 

41.211); 

 proibição da contratação de cônjuges ou parentes nos contratos de gestão (n
o
 41.212); 

 proibição de contratação de PJ que tenha em seu Quadro Societário cônjuge ou 

parente de Diretores ou Conselheiros da OS (n
o
 41.213); 

 transparência das aquisições e contratações de obras e serviços pelas OS (n
o
 41.214); 

 instituição de Grupo de Trabalho para elaboração de Projeto de Lei de criação da 

categoria funcional de Analista de Contratos e Convênios (n
o
 41.215); 

 instituição do Programa de Capacitação de servidores que atuam na fiscalização de 

contratos de gestão (n
o
 41.216); 

 instituição do Selo OS Carioca em Boa Gestão (n
o
 41.217); 

 realização de Auditorias, por meio de inspeções físicas, em OS, pela Controladoria 

Geral do Município (n
o
 41.218); 

O presente trabalho abarca todo o primeiro período de vigência do novo modelo de gestão 

da saúde pública por organizações sociais no Município do Rio de Janeiro (2009-2015), marcado 

pela fragilidade do Controle Interno, que acarretou malversação milionária de recursos públicos. 

Abre-se espaço para futura análise da nova fase do modelo, com novos mecanismos de 

fiscalização, restanto saber se, pela primeira vez, eles efetivarão controle adequado sobre as OS. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o funcionamento dos principais 

mecanismos de controle das organizações sociais de saúde, no caso específico do Município do 

Rio de Janeiro, sendo esses: o Controle Gerencial (exercido pelos Conselhos de Administração 

das próprias organizações sociais); o Controle Interno (exercido especificamente pelas 

Comissões Técnicas de Avaliação e amplamente pela Secretaria Municipal de Saúde, além da 

participação pontual da Comissão de Qualificação e da Controladoria Geral do Município); o 

Controle Externo (exercido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sobretudo pela Comissão 

Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, com auxílio do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro); e o Controle Público (exercido pelo Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro). 

 Para tanto, foram definidos quatro objetivos intermediários que viabilizam o processo de 

construção da pesquisa, sendo o primeiro deles analisar como o novo modelo de gestão por 

organizações sociais se insere no processo de transformação da saúde pública do MRJ iniciado 

em 2009. Da análise dos Plano Estratégico 2009-2012 e Plano de Governo 2013-2016 da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, identificou-se que o sistema municipal de saúde está sendo 

reestruturado de modo a ter a Atenção Básica como eixo orientador, o que significou pôr em 

prática um processo de transformação das portas de entrada do SUS. As organizações sociais 

tornaram-se responsáveis pela gestão das portas de entrada do SUS após o processo de 

reorientação do sistema para a Atenção Básica. 

Em primeiro lugar, as OSS assumiram a gestão dos equipamentos da Estratégia de Saúde 

da Família. Para que o sistema fosse reorientado para a Atenção Básica, foi necessário expandir 

largamente o número de Unidades Básicas de Saúde (sobretudo Clínicas da Família), de Equipes 

de Saúde da Família e de cobertura populacional pelas CF, de modo a maximizar as demandas 

georreferenciadas (oferta de saúde à população) e, consequentemente, minimizar as demandas 

espontâneas (demanda de saúde pela população). Os indicadores analisados revelam a eficácia do 

novo modelo de gestão em alcançar tais resultados, demonstrando desempenho satisfatório. 

A contrapartida da larga expansão da porta de entrada pela Atenção Básica deve ser, 

necessariamente, a interrupção do acolhimento por demanda espontânea das unidades de Atenção 

de Média e Alta Complexidade, de modo que elas atendam somente casos georreferenciados pela 
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Atenção Primária, caracterizando a integração do sistema, de modo que não se formem gargalos 

significativos. Para que tal objetivo fosse alcançado, fez-se necessário reestruturar o atendimento 

de urgência e emergência. Sendo assim, em segundo lugar, as OSS assumiram a gestão das 

unidades de acolhimento de urgência e emergência, sendo essas as Unidades de Pronto 

Atendimento e as Coordenadorias Regionais de Emergência. Os indicadores revelam a eficácia 

do novo modelo de gestão em expandir a rede de Urgência e Emergência, por meio da 

proliferação de UPA. Finalmente, as OSS tornaram-se responsáveis também pela gestão das 

novas unidades de saúde, além do Plano de Atenção Domiciliar ao Idoso e do Programa Cegonha 

Carioca. Desse modo, é possível afirmar que, segundo os planos da Prefeitura, o novo modelo 

de gestão por organizações sociais tem por objetivo expandir a rede municipal de saúde, e 

os indicadores revelaram sua eficácia nesse sentido
60

. 

O segundo objetivo intermediário deste trabalho é identificar as particularidades do 

desenho institucional de controle das organizações sociais no Município do Rio de Janeiro, 

detectando as fragilidades dele decorrente. A principal fragilidade do desenho local do novo 

modelo de gestão é a capacidade de os membros da associação que compõem a OS 

ocuparem majoritariamente o Conselho Administrativo da instituição, acabando 

completamente com o objetivo de fixar na legislacão as regras de composição do conselho, 

que seria a socialização do Controle Gerencial. A lei municipal, repetindo as legislações 

paulista e paulistana, aumentou o teto de participação desse grupo de 10% para 55%, de modo a 

possibilitar que os mesmos controle o Conselho de Administração. Desse modo, a participação 

direta dos demais stakeholders (partes interessadas) no Conselho torna-se praticamente 

irrelevante. Agrava-se a situação com a impossibilidade de os empregados da OS participarem 

diretamente do Conselho, podendo apenas eleger representantes externos. A legislação local 

ainda elimina os direitos de participação do Estado e do Terceiro Setor, alterando completamente 

a lógica federal de composição do modelo, uma vez que introjeta o controle, afastando a 

participação direta de controladores externos, aproximando-se, portanto, da lógica de uma 

organização privada tradicional. 

Outra fragilidade comparativa do arranjo local diz respeito à possibilidade de o contrato 

ser aditado por qualquer motivo (basta a OS declarar necessidade), desincentivando a 
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realização de um planejamento sério por parte da OS (na apresentação da Proposta de 

Trabalho) e também da SMS (na apresentação do Projeto Básico). Na análise das irregularidades, 

notaremos sérias fragilidades no planejamento de ambos. Finalmente, podemos apontar uma 

fragilidade de oportunidade, uma vez que diversas emendas aprimorando a transparência 

do modelo de gestão foram derrubadas pela base do governo, empobrecendo o arranjo local 

das OS. Na análise dos Controles Gerencial e Interno, notaremos que o novo modelo de gestão 

carece gravemente de maior transparência – por exemplo, não foi possível encontrar os relatórios 

de desempenho comparando as metas previstas e alcançadas em cada contrato de gestão, 

prejudicando os resultados desta pesquisa. Nesse contexto, é válido lembrar que o Painel de 

Gestão das Organizações Sociais, elaborado desde 2011 para promover a transparência do 

modelo de gestão, permanece com acesso restrito, e que a Lei de Transparência das OS do 

vereador Paulo Pinheiro, aprovada pelo Plenário da Câmara Municipal, foi vetada pelo Prefeito, 

demonstrando a resistência do próprio Poder Executivo em aprimorar a transparência do modelo. 

O terceiro objetivo deste trabalho é examinar a evolução de indicadores municipais de 

saúde no período de 2009 a 2014, de forma a mensurar em dados as transformações ocorridas 

durante a vigência do novo modelo de gestão por OS. Da  análise dos indicadores, notou-se que, 

pela primeira vez no histórico do Município do Rio de Janeiro, a Atenção Básica está sendo 

efetivamente implementada. Os indicadores permitiram atestar a eficácia do modelo, 

entretanto não foi possível atestar que se trata de um modelo mais eficiente, nem que 

aumentou a efetividade do sistema de saúde municipal. Também foi possível notar que se 

trata de um modelo de estímulo à produção de procedimentos, o que, segundo Borges (2012), 

significa um modelo de custo crescente, que impõe uma tendência que inviabiliza o 

financiamento de um sistema público universal e integral, submetendo-o à lógica privada. 

Finalmente, é objetivo desta pesquisa levantar as irregularidades do modelo de gestão, 

identificadas pelo Tribunal de Contas do Município e pelo Ministério Público. A seguir, são 

listadas as principais e mais recorrentes
61

: 

 qualificação indevida; 

 critérios de seleção mal definidos e variantes entre si; 

 fiscalização inadequada dos requisitos para qualificação e seleção; 
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 O apêndice deste trabalho traz um resumo, feito por este autor, das irregularidades identificadas nas 16 inspeções 

já tornadas públicas pelo TCM. 
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 fraude no processo de seleção; 

 planejamento inadequado da SMS (projeto básico mal formulado); 

 planejamento inadequado da OS (plano de trabalho mal formulado); 

 seleção de OS com plano de trabalho mal formulado; 

 descumprimento do cronograma de repasse (atraso e repasse a menor); 

 renúncia de repasse federal; 

 pagamento indevido de tributo; 

 pagamento indevido de multas e juros por atraso no recolhimento de tributos; 

 infração tributária de retenção de valores de terceiros sem o devido recolhimento; 

 acompanhamento do recolhimento em dia de tributos não realizado pela SMS; 

 má gestão financeira; 

 prestação de contas irregular; 

 lançamentos de despesa em duplicidade; 

 despesas não definidas; 

 despesas indevidas; 

 alocação indevida de despesa (desrespeitando o orçamento); 

 empréstimos entre contratos de gestão; 

 equipamentos e bens permanentens adquiridos não patrimonializados; 

 controle inadequado da farmácia e almoxarifado; 

 investimentos sem autorização; 

 sobrepreço e superfaturamento na contratação de serviços continuados; 

 sobrepreço e superfaturamento na aquisição de medicamentos; 

 contratação de fornecedor sem processo seletivo; 

 desrespeito ao Regime de Compras estabelecido pela própria OS; 

 simulação e direcionamento de processo seletivo de fornecedor; 

 pagamento de pessoa por contratação de pessoa jurídica; 

 altos salários pagos aos dirigentes das OS; 

 contratação de empresa-fantasma como fornecedor; 

 despesa sem prévio empenho; 

 gerenciamento de unidades fora do escopo da Lei 5.026/09; 
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 leniência da SMS frente a irregularidades cometidas; 

 divergência de saldos financeiros; 

 falta de conciliação bancária; 

 leitos não cadastrados no CNES; 

 subutilização de capacidade instalada; 

 baixo desempenho; 

 indicadores sem ponderação; 

 metas reduzidas injustificadamente; 

 subestimação de metas; 

 desconsideração enviesada de metas; 

 repasse da parte variável sem comprovação de desempenho adequado; 

 comprovação física das metas apresentadas não realizada; 

 indicadores do Pacto Pela Vida não incorporados nos contratos de gestão; 

 supervisão inadequada dos custos contratados; 

 desarticulação dos órgãos de controle da SMS; 

 falta de transparência; 

 estimativas de custo sem embasamento demonstrado; 

 valor orçado sem embasamento demonstrado; 

 predominância de metas de eficácia; 

 indício de manipulação dos indicadores (gaming); 

 prontuário eletrônico não instalado; 

 falha no abastecimento dos sistemas de informação de saúde; 

 desempenho não comprovado; 

 estabelecimento de metas inoportunas no tempo; 

 participação de associados de OS na CTA (captura do regulador); 

 incongruência na folha de pagamento; 

 reincidência da OS em irregularidades apontadas pela CTA; 

 prestação de serviços sem respaldo contratual; 

 controle preponderantemente finalístico por parte da SMS; 
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O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o funcionamento dos principais 

mecanismos de controle das organizações sociais de saúde, no caso específico do Município do 

Rio de Janeiro. Da análise efetuada, concluiu-se que os mecanismos de controle se dividem entre 

aqueles concentrados no controle finalístico de desempenho (Controle Gerencial e Interno) e 

aqueles concentrados em verificar o respeito aos Princípios da Administração Pública, sobretudo 

a impessoalidade, a moralidade a economicidade (Controle Executivo e Público). Notou-se que a 

troca de informações entre os dois grupos ainda é precária, haja vista a, muitas vezes indevida, 

morosidade da Secretaria Municipal de Saúde em responder as recomendações e questionamentos 

feitos pelo Tribunal de Contas, além de frequentemente ignorar diversos dos apontamentos ou 

respondê-los de forma insatisfatória. Agrava-se a situação pela falta de transparência do modelo 

de gestão, que praticamente inviabiliza o devido Controle Social, bem como o acompanhamento 

do Controle Gerencial e Interno das OSS. 

Constata-se que o Controle Externo é o mecanismo mais eficaz na identificação de 

irregularidades cometidas no âmbito dos contratos de gestão, mas, haja vista a resistência da SMS 

em acatar o estabelecido por esse mecanismo, faz-se necessário o acionamento do Ministério 

Público, que portanto configura-se como o mecanismo mais efetivo em interromper práticas 

irregulares de gestão. O Controle Interno parece limitar-se a orientar a ação das organizações 

contratadas, mostrando baixa efetividade em coibir práticas irregulares. O sistema de 

acompanhamento trimestral dos relatórios de execução do contrato de gestão impedem o 

exercício efetivo do monitoramento, uma vez que a administração pública só tem conhecimento 

dos fatos em data bem posterior ao ocorrido. Além disso, a apresentação de meros relatórios não 

se afigura suficiente como mecanismo efetivo de fiscalização. O Tribunal de Contas aponta a 

ausência de procedimentos de acompanhamento, avaliação ou controle instituídos de forma 

sistemática, verificando que os profissionais das áreas técnicas das Subsecretarias não efetuam 

nenhuma análise crítica dos resultados obtidos pelas OS, limitando-se ao recebimento de 

relatórios elaborados por tais entidades e ao envio dos mesmos às CTA, de forma que a análise se 

restringe à conferência de quadros sintéticos dos indicadores. Demonstra-se assim a fragilidade 

estrutural encontrada na SMS, tanto de pessoal quanto de ferramentas adequadas para o controle 

e a gestão dos contratos, impossibilitando um adequado acompanhamento das atividades 

implementadas e do cumprimento das obrigações contratuais, notadamente quanto à qualidade do 

serviço prestado e a eficiência da organização social. A deficiência dos instrumentos legais e a 
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total fragilidade na estruturação interna da Prefeitura e da SMS para dar cabo da qualificação, 

seleção, monitoramento e fiscalização dos contratos de gestão celebrados são campo fértil para a 

formação de organizações criminosas com intuito de desviar recursos públicos. 

Conclui-se que a implementação precipitada do novo modelo de gestão por OSS no 

município do Rio de Janeiro, respondendo ao momento político mais que aos fatores estruturais 

necessários a sua implementação, atraiu empresas privadas inapropriadas à prestação de serviços 

de saúde pública sem recolhimento de lucro e incumbiu aos servidores da SMS realizar uma 

tarefa de monitoramento, controle e fiscalização para a qual não tinham estrutura e preparo para 

realizar, acarretando as diversas irregularidades identificadas no âmbito dos contratos de gestão. 

Trata-se, portanto, de um modelo de insucesso, no sentido de produzir os objetivos do novo 

gerencialismo público (New Public Management), uma vez que, devido à extrema fragilidade e 

inadequação do sistema de controle, o modelo acabou por incentivar o comportamento 

patrimonialista no âmbito da saúde pública carioca, sem produzir os resultados de eficiência e 

efetividade esperados. O trabalho atesta a tese de Alcantara (2009) que o foco apenas no 

cumprimento de metas e no desempenho dos indicadores pactuados, ignorando-se o controle dos 

meios que servem de instrumento para o alcance do bom desempenho, acarreta aumento do 

patrimonialismo na Administração Pública brasileira. 
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INSPEÇÃO 40/000.488/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/09 e 01/09 

- ESF 3.1 e 5.3 - 

VIVA RIO e SPDM 

 

1. Decumprimento de deliberação do Tribunal de Contas; 

2. Abastecimento desatualizado do CNES 

3. Cadastramento de profissionais em mais de uma unidade de saúde 

4. Alocação inapropriada de recursos do NASF 

5. Inexistência de equipes do NASF credenciadas 

6. Alocação de profissionais em policlínicas antigas (proibido pela Lei das OS) 

7. Bens permanentes adquiridos não patrimonializados 

8. Falta de supervisão dos custos de serviços continuados 

9. Falta de supervisão das aquisições 

10. Sobrepreço na contratação de serviços continuados (limpeza +29% // manutenção de 

equipamentos odontológicos +25% // portaria +167%) 

11. Atividades não realizadas (manutenção predial e de equipamentos médicos) 

12. Compra a maior (material odontológico – 7% a 57% > SMS) 

13. Sobrecontratação de pessoal 

14. Desrespeito ao cronograma de desembolso 

15. Não comprovação de recolhimento de tributos 

16. Atraso no recolhimento de tributos 

17. Pagamento indevido de juros e multa com recursos do contrato (R$264.292,36) 

18. Não obtenção do CEBAS 

19. Pagamento desnecessário de INSS (~ R$ 4 milhões/ano) 

20. Indicadores do Pacto pela Vida não incorporados no contrato de gestão 

21. Definição de metas sem embasamento 

22. Definição de metas irrelevantes (subestimadas) 

23. Metas não priorizadas (ausência de peso) 

24. Resultados insatisfatórios nas atividades fins 

25. Sistemas de informação não implantados 

26. Indícios de avaliação displicente pela CTA 

27. Baixo rigor do processo seletivo de OSS 

28. Aplicação parcial de repasses vinculados (49,35%) 

29. Subfinanciamento da Assistência Farmacêutica Básica 

30. Registro financeiro de expectativas de despesa 

31. Débito indevido de R$3.101.384,95 (beneficiário e destino não identificados) 

32. Registros financeiros genéricos e duvidosos 

33. Divergência de saldos 

34. Realização de obras indevidas 

35. Realização de empréstimo entre contratos 
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INSPEÇÃO 40/005.881/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/09 

- Teias Manguinhos - 

FIOTEC 

 

1. Inclusão de produtos no contrato de gestão em desacordo com a legislação (Princípio da 

Legalidade) 

2. Conjunto de produtos não apresentado por completo no Plano de Trabalho 

3. Metodologia do projeto não apresentada por completo 

4. Planilha de custos detalhada (dos produtos) não apresentada 

5. Estimativas sem embasamento 

6. Diversos produtos não entregues 

7. Desrespeito ao cronograma pré-estabelecido 

8. Execução de gastos sem identificação 

9. Execução de gastos sem justificativa 

10. Indícios de favorecimento, malversação e desvio de recursos 

11. Indícios de gaming 

12. Desrespeito ao orçamento estabelecido 

13. Desrespeito ao cronograma de desembolso 

14. Alterações ilegais no projeto (produtos e orçamento) 

15. Alterações injustificadas no projeto 

16. Sub-execução dos recursos repassados 

17. Prestações de Contas não apresentadas 

18. Repasse automático de recursos (gatilhos ignorados), em discordância com o contrato 

19. Erros de contabilidade 

20. Materiais permanentes não patrimonializados 

21. Pagamentos em duplicidade 

22. Atividades não descritas 

23. Estabelecimento de metas irrelevantes 

24. Predominância de metas de eficácia 

25. Indicadores não monitorados 

26. Descumprimento das metas acordadas 

27. Indícios de avaliação displicente pela CTA 
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INSPEÇÃO 40/003.782/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/09 

- UPA Cidade de Deus e Vila Kennedy - 

IABAS 

 

1. Descumprimento de deliberação do TCM 

2. Não obtenção do CEBAS (apenas a SPDM o obteve) 

3. Pagamento desnecessário de INSS pelas OSS (total de R$150 milhões) 

4. Contratação de serviços continuados sem qualquer processo seletivo 

5. Contratação informal de serviços continuados 

6. Sobrepreço na contratação de serviços continuados (limpeza +58% // fornecimento de gases 

medicinais +51%  atualmente e +406% anteriormente) 

7. Aquisição de medicamentos não é fiscalizada 

8. Aquisição de medicamentos não é feito por pregão 

9. Antieconomicidade na aquisição de medicamentos (+168%)
62

 

10. Desintegração da cadeia de suprimentos 

11. Fiscalização do CTA desarticulada da Coordenadoria de Suprimentos 

12. Despesas lançadas em duplicidade (72 registros somando R$1.245.813) 

13. Pagamento indevido de multas e juros (R$113.000) 

14. Realização de empréstimos entre contratos (29 operações) 

15. Má formulação dos indicadores 

16. Avaliação de indicadores pela CTA não envolve visitas periódicas para verificar a 

verossimilhança dos valores apresentados 

17. Parte variável pouco relevante (5% do contrato de gestão) 

18. Repasse de recursos federais para implantação de UPAs não habilitados pela SMS (deixou de 

receber R$22.431.000) 

19. Registros financeiros desatualizados (8 meses após a prestação do serviço) 

20. Falha de alimentação dos dados de produção no SIA 

21. Desarticulação dos setores da SMS no processo de supervisão e controle das OSS 

22. Escassez de pessoal na supervisão e controle das OSS (2 funcionários para 8 contratos de 10 

UPAs) 

23. Estrutura inadequade de trabalho da supervisão e controle das OSS 

24. Funcionários da OSS participam das Comissões Técnicas de Avaliação (2 representantes do 

IABAS)  

                                                 
62

 Consta no retorno de diligência desse processo que, em verdade, pagou-se R$314.623,87 a mais, no comparativo 

com a SMS – R$262.425,49 (sobrepreço de 346%) na UPA Vila Kennedy; e R$52.198,38 (sobrepreço de 168%) na 

UPA Cidade de Deus. 
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INSPEÇÃO 40/005.880/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 11/10 

- ESF 1.0 - 

GLOBAL 

 

1. Qualificação inadequada
63

; 

2. Edital mal formulado
64

; 

3. Contrato mal formulado
65

; 

4. Incongruência entre edital e contrato; 

5. Cronograma de desembolso incompleto; 

6. Falta de transparência acerca dos termos contratuais; 

7. Aditamento injustificado; 

8. Repasse de recursos contratuais para a CAP; 

9. Alterações injustificadas dos termos contratuais; 

10. Ausência de relatório comparativo das metas previstas e realizadas; 

11. Falta de transparência acerca das prestações de contas; 

12. Incongruências nas prestações de contas; 

13. Ausência de documentos fiscais que comprovem os fatos apresentados nos relatórios 

financeiros; 

14. Recebimento dos repasses em banco diferente do estabelecido no Edital; 

15. Descumprimento do cronograma de desembolso (atraso nos repasses e repasses 

despadronizados); 

16. Repasse indevido da parte variável; 

17. Retenção indevida de ISS nos repasses; 

18. Regularidade fiscal não comprovada; 

19. Recolhimento de tributos não realizado em alguns meses; 

20. Recolhimento inconsistente de tributos; 

21. Não obtenção do CEBAS; 

22. Registro financeiro de expectativa de despesa (provisionamentos); 

23. Termo de permissão de uso de bens públicos não celebrada; 

24. Bens permanentes da unidade de saúde não inventariados (nem previa, nem posteriormente); 

25. Bens permanentes adquiridos não patrimonializados; 

26. Ausência de relatório patrimonial nas prestações de contas de alguns meses; 

27. Incongruência entre os relatótios financeiro e patrimonial; 

28. Alocação inapropriada de recursos
66

; 

                                                 
63

 Não ultrapassa a barreira à entrada de 2 anos de experiência; 14 processos ajuizados contra a ONG originária; 

indícios de má situação econômico-financeira; contratou consultora para elaborar a proposta apresentada 
64

 Ausência de indicação das unidades a serem cobertas pelo contrato e as condições em que se encontravam. 
65

 Ausência de indicação das unidades a serem cobertas pelo contrato e as condições em que se encontravam; 

ausência de cláusula específica no que se refere ao valor contratado; ausência da data de celebração do instrumento; 

condições de pagamento não informadas; condicionantes para liberação da parte variável não previstos. 
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29. Incongruências no pagamento de pessoal; 

30. Contratação de serviços continuados sem processo seletivo (ou pregão eletrônico); 

31. Contratação ilegítima de assessoria, consultoria e auditoria; 

32. Metas não priorizadas (ausência de peso dos indicadores); 

33. Descumprimento das metas acordadas (recebeu a parte variável apenas uma vez); 

34. Sistema de informações não implantado; 

35. Falta de transparência acerca da aquisição de equipamento (notas fiscais da compra de 

instrumental odontológico não apresentadas); 

36. Cadastramento de profissionais em mais de uma unidade de saúde 

37. Retroatividade formal (assinatura ocorreu 37 dias após a data formal); 

38. Contratação sem cobertura contratual; 

39. Realização de despesa sem prévio empenho; 

 

  

                                                                                                                                                              
66

 Como R$65.355,92 gastos com reforma da nova sede da OSS ; gastos acima do teto estabelecido para a Gestão do 

TEIAS em sete ocasiões, sendo solicitada a devolução de R$523.068,30; impropriedade no pagamento referente a 

implantação de prontuário eletrônico. 
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INSPEÇÃO 40/006.526/2011 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/11 

- ESF 5.1 - 

IABAS 

 

1. Respostas evasivas ao controle externo, por parte da SMS 

2. Alocação inapropriada de recursos (do aditivo das UPA na ESF 5.1) 

3. Desrespeito ao cronograma de desembolso (atraso nos repasses) 

4. Contratação de serviços continuados sem processo seletivo 

5. Contratação de serviços sem definição de Projeto Básico ou Termo de Referência 

6. Contrato de serviços de limpeza sem especificação do valor global despendido
67

 

7. Repetição dos termos contratuais pactuados antes da gestão por OS 

8. Sobrepreço na contratação de serviços de limpeza em 35% (despesa a maior de R$559.738) 

9. Aumento injustificado (de 70%) na contratação de profissionais de limpeza 

10. Sobrepreço estimado na contratação de serviços de manutenção predial em R$1.164.000
68

 

11. Aumento injustificado no valor do contrato de manutenção predial 

12. Variação no preço de contratação de ambulância em 113% 

13. Sobrepreço na contratação de serviços de digitação em 83% (despesa a maior de R$677.040 

por ano)  

14. Sobrepreço na contratação de serviços de vigilância/portaria de 62% a 71% (despesa a maior 

de R$1.069.404 por ano) 

15. Sobrepreço na locação de veículos de 114% a 265% 

16. Demonstra pior economicidade que a SMS 

17. Redução injustificada das metas estabelecidas 

18. Repasse da parte variável sem comprovação de cumprimento das metas 

19. Retrocesso de resultados – Baixo desempenho (dos 15 indicadores somente 6 foram 

atingidos) 

20. Desconsideração enviesada de indicadores para avaliar o desempenho geral da OS (7 

indicadores)
69

 

21. Subestimação de metas (consultas médicas é 51% da estabelecida no Pacto Pela Saúde) 

22. Pagamento indevido de tributos em atraso (52% dos casos – prejuízo de R$483.000) 

23. Aquisição de serviços e produtos não especificados 

24. Contratação de empresa de consultoria sem autorização (R$853.565,75) 

25. Contratação de consultoria cujo sócio era um dos diretores do IABAS 

26. Atraso na instalação dos Prontuários Eletrônicos 

27. Atraso no abastecimento dos indicadores 

28. Alimentação deficitária do sistema de informação ambulatorial 

                                                 
67

 Especifica apenas o custo unitário do servente, impossibilitando mensurar as despesas com serviço de limpeza 

mensal. 
68

 Recomenda que a SMS suspenda temporariamente, por prudência, o contrato celebrado. 
69

 “a metodologia de cálculo  da pontuação da OS  mascara o resultado efetivo alcançado” 
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29. Avaliação de desempenho não realizada no início do contrato 

30. Má formulação das metas de desempenho (desestímulo ao aumento de produtividade) 

31. Má elaboração dos indicadores 

32. Evolução insignificante da cobertura de população 

33. Metade das equipes de saúde da família não têm médicos
70

 

34. Subcontratação de pessoal (atividade-fim)  46% dos repasses 

35. Excesso de contingente na gestão do TEIAS  (atividade-meio)  26% dos repasses
71

 

36. Incompatibilidade da folha de pessoal 

37. Planejamento inconsistente (entre cronograma de desembolso e metas físicas) 

38. Inexistência de sede ou filial no MRJ 

39. Fiscalização para qualificação mal realizada 

40. Realização de empréstimos entre os contratos de gestão (saldo líquido não devolvido de 

R$2.025.006,10) 

41. Remuneração do diretor da OS incompatível com o mercado (R$31.042) 

42. Desarticulação dos setores da SMS responsáveis pela fiscalização das OS 

43. Inexistência de acompanhamento dos preços praticados pelo IABAS 

44. Falta de integração entre as CAP 

45. Recusa da SMS em debater os indicadores com o TCM 

 

“No caso específico da gestão do IABAS nas unidades básicas no âmbito da CAP 5.1, iniciada 

em fevereiro/10, o relatório e os documentos em anexo evidenciam que os resultados alcançados 

pela entidade não se coadunam com as pretensões da Lei 5.026/09 e do material do MARE.” 

  

                                                 
70

 “Verifica-se que o modelo de gestão por OS não apresentou melhorias significantes nesse percentual”. A falta de 

segurança ainda é o principal limitador para o preenchimento das equipes (áreas de risco), além de distância e carga 

horária de 40 horas. 
71

 Consumindo recursos muito superiores aos celebrados pela Secretaria, sendo que esta administra até 10 unidades a 

mais que aquela. 
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INSPEÇÃO 40/005.099/2012 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/11 

- ESF 5.2 - 

IABAS 

 

1. Operacionalização de UBS que não possuem ESF (contrário à Lei das OS) 

2. Desrespeito ao cronograma de desembolso (atraso e pagamento a menor) 

3. Incompatibilidade na prestação de contas (repasses não batem; lançamento a maior do 

pagamento de tributos, em R$259.492,37) 

4. Despesas com pessoal (atividade-fim) abaixo do estabelecido no programa 

5. Despesas com gestão do TEIAS acima do previsto 

6. Gasto excessivo com adaptações de unidades e contratos de consumo 

7. Superposição do prazo de vigência de dois instrumentos contratuais
72

 

8. Empréstimo entre contratos de gestão 

9. Incapacidade da SMS de efetivar suas recomendações (interrupção de empréstimos entre 

contratos e recomendação que os preços praticados tomem referência os valores contratados) 

10. Incapacidade da CTA de corrigir problemas de gestão identificados 

11. Pagamento inadequado de juros e multa, por atraso de tributo (R$351.208,08) 

12. Pagamento em duplicidade do salário da Diretora Médica 

13. Inconstância no valor pago para aluguéis de imóveis 

14. Alocação inadequada de recursos (ex.: salas adicionais na sede) 

15. Sobrepreço dos serviços de vigiliância (9% mais caro que a SMS) 

16. Sobrepreço dos serviços de portaria (20% a 83% mais caro que a SMS) 

17. Sobrepreço dos serviços de digitação (76% mais caro que a SMS) 

18. Sobrepreço dos serviços de limpeza (33% mais caro que a SMS) 

19. Aumento de 200% no preço dos serviços de manutenção predial 

20. Sobrepreço na locação de veículos (com relação à SMS) 

21. Despesas sem formalização contratual 

22. Indicadores não informados (13 de 16 – 1º trimestre/.11)
73

 

23. Desconsideração de indicadores na avaliação de desempenho (8 no 1º trimestre/.11) 

24. Baixo desempenho da OS em algumas áreas
74

 

25. Baixo desempenho geral das unidades de saúde (nenhuma alcançou a meta)
75

 

26. Baixo desempenho individual das equipes
76

 

  

                                                 
72

 Possibilidade de despesas em duplicidade no pagamento de salários (R$1.398.572,05); tributos (R$984.992,87); 

serviços continuados (R$482.897,84); e rescisões contratuais (R$59.847,42). 
73

 Não se aplicam ao período. Um deles foi simplesmente omitido. 
74

 A utilização do contrato de gestão e o acréscimo  das ESF não melhorou os resultados do programa de tuberculose. 
75

 Alguns resultados próximos ou iguais a 0%. 
76

 De um total de 94 equipes, apenas 12 atenderam a pelo menos 1 dos procedimentos, dentre as quais apenas 5 

conseguiram atingir a meta mínima, fazendo jus ao incentivo. 
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INSPEÇÃO 40/007.476/2012 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/11 

- UPA Senador Camará - 

MARCA 

1. Operação Assepsia 

2. Simulação do processo seletivo de contratação de fornecedores
7778

 

3. Sobrepreço de 4,5% no serviço de vigilância (com relação à SMS) 

4. Processo seletivo mal formulado (serviços e valores mensais não detalhados) 

5. Desrespeito às cláusulas do contrato de fornecimento de refeição 

6. Fornecimento de refeição a valores considerados impraticáveis (muito abaixo do razoável) 

7. Superfaturamento do fornecimento de refeições de R$149.000 

8. Falta de transparência quanto aos serviços contratados (fornecimento de gases medicinais) 

9. Sobrepreço de 31,57% no fornecimento de gases medicinais (com relação à SPDM) 

10. Sobrepreço de 8% na locação de ambulância UTI (com relação à SPDM) 

11. Sobrepreço de R$110.250,05 nos serviços de exames laboratoriais
79

 

12. Superfaturamento dos exames laboratoriais em R$21.447,92 

13. Indicío de contratação de empresa fantasma (sede não localizada) 

14. Indício de direcionamento na contratação da empresa de informática (relação entre sócios) 

15. Aquisição de medicamentos sem qualquer critério ou lógica (não promove pregões) 

16. Sobrepreço de 26% a 42% na aquisição de medicamentos (~SMS)  + R$21.986,36 

17. Contratação de consultoria sem prestação de serviço pela mesma
80

 - valor de R$455.000 

18. Utilização de contas bancárias irregularmente para movimentação financeira 

19. Saldo financeiro negativo de R$750.298,38 

20. Relatório financeiro não demonstra repasse no valor de R$2.343.600 (não identificados) 

21. Contratação de profissional cooperativo sem amparo legal 

22. Sobretaxação pela cooperativa para contratação de profissionais de saúde em R$85.000
81

 

23. Pagamento indevido de R$60.000 à cooperativa à título de rateio de dispêndio 

24. Falta de transparência quanto à remuneração dos cargos de chefia 

25. Parâmetros de remuneração inexistentes 

26. Fragilidade do ambiente de controle da SMS
82

 

27. Acesso restrito ao Painel de Gestão da FGV (TCM sem acesso) 

28. Falta de transparência quanto aos processos seletivos e contratos celebrados 

                                                 
77

 Relação entre as empresas concorrentes, seus respectivos sócios e a OS – Falta de imparcialidade e transparência e 

direcionamento dos processos seletivos. 
78

 Indício de direcionamento na contratação de serviços de informática, consultoria e exames laboratoriais – relação 

identificada entre os sócios da fornecedora e da OS. 
79

 Exemplos: 55% no hemograma; 344% na dosagem de Tropina; 90% na dosagem de sódio e potássio. 
80

 Indício de que tenha sido contratada para remunerar indevidamente um dos sócios da OS. 
81

 A taxa de administração líquida efetiva de 31% é abusiva (contra os 18% pactuados), sendo a taxa máxima 

tolerável de 10% . 
82

 Decorre de uma questão organizacional, estrutural, mas, principalmente, por orientar-se apenas para o 

acompanhamento de resultados, negligenciando a verificação efetiva da aplicação dos recursos sob o aspecto da 

eficiência e economicidade, dando margem à ocorrência de irregularidades cometidas pelas OS. 
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INSPEÇÃO 40/006.261/2013 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 11/12 e 16/10 

- PADI - 

UNIR e IABAS 

 

1. SMS deixou de receber R$1.541.520 do Governo Federal p/ financiar a atenção domiciliar 

2. Descumprimento do contrato (as 10 equipes do PADI não foram implantadas e não houve 

abatimento proporcional de R$491.832) 

3. Qualificação inadequada (fere cláusula de barreira por experiência) de ambas as OS 

4. Sobreposição de personalidades jurídicas (Centro Científico e Cultural Júlio Pires e Pronep 

Lar Internação Domiciliar LTDA.) 

5. Inadequadação do PADI ao Novo Modelo de Gestão 

6. Processo de seleção mal formulado (prioriza outros critérios em detrimento da experiência) 

7. Despesas bancárias não previstas contratualmente no valor de R$5.702.189,49 pela UNIR e 

R$1.343.428,71 pelo IABAS
83

 

8. Realização de empréstimo entre os contratos de gestão 

9. Saldo líquido não devolvido da realização de empréstimos de R$170.683,66 

10. Combate inefetivo da SMS contra a prática de irregularidades 

11. Despesa excessiva com aquisição de equipamentos e bens permanentes (24,3%) 

12. Investimento inadequado na sede da UNIR
84

 no valor de R$112.616,35 

13. Equipamentos e bens permanentes adquiridos não patrimonializados (em ambos contratos) 

14. Despesas com pessoal em desacordo com a previsão contratual (12,15%
85

 abaixo pela UNIR 

e 44,6% acima pelo IABAS) 

15. Pagamento indevido de juros e multa no valor de R$39.656,43 (UNIR) e R$169.913,60 

(IABAS) 

16. Controle ineficiente da SMS sobre o recolhimento de tributos em dia 

17. Resistência contra requerimento de informação realizado pelo TCM por ambas OS
86

 

18. Sobrepreço na locação de automóveis em R$247.692,80 (UNIR) e R$273.254,40 (IABAS) 

19. Superfaturamento na locação de automóveis em R$75.312
87

 

20. Irregularidade na prestação de contas
88

 

21. Direcionamento na contratação de Serviços Técnicos Especializados (Pronep) 

22. Emissão de cheques não nominais (contrariando determinação do BACEN) 

                                                 
83

 Mais de 99% relacionadas a pagamentos e a cessões de empréstimos em ambos os casos. 
84

 Aquisição de 47 computadores, contra 24 previstos no edital, sendo 20 alocados na sede da OS; além de prontuário 

eletrônico, mobiliário e equipamentos diversos de telecomunicação. 
85

 Esperados, devido a não implantação das 7 equipes. 
86

 Relativo aos processos seletivos de contratação de fornecedores. 
87

 Automóvel cedido à sede, não previsto contratualmente. 
88

 Valor total pago com a locação de automóveis não condiz com o valor apresentado em ambos os casos; falta  

detalhamento adequado e carecem os respectivos documentos comprobatórios. 
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23. Realização de reformas na sede da Pronep 

24. Realização de despesas abaixo do valor médio repassado 

25. Aquisição de bens e serviços em desconformidade com o Regulamento de Compras da UNIR 

26. Falta de transparência na aplicação do percentual de distribuição do rateio das despesas da 

sede 

27. Contratos de prestação de serviços e documentação de compras não enviadas à CTA 

28. Realização de despesas sem discriminação 

29. Cessão parcial ou total do contrato de gestão (do IABAS à Pronep) 

30. Desrespeito ao cronograma de desembolso (IABAS) 

31. Divergência de saldos financeiros 

32. Despesas inadequada com honorários advocatícios
89

 

33. Divergência no cálculo de rateio das despesas da sede (entre SMS e OS) 

34. Dificuldade de controle dos gastos com despesas indiretas 

35. Divergência entre a carga horária semanal praticada e contratada  (de 20 a 50 horas semanais 

contratadas a maior) 

36. Falta de transparência quanto a contratação de serviços advocatícios 

37. Irregularidades identificadas não motivam interrupção do repasse da parte variável 

38. Incapacidade da SMS de fazer valer seu ponto de vista administrativo frente à OS 

39. Valor glosado pelo CTA não devolvido pela OS 

  

                                                 
89

 A empresa de advocacia presta diversos serviços à OS exclusivamente com recursos do contrato do PADI, 

acarretando uma depespa a maior que aquela praticada pela UNIR na mesma situação de R$13.180 por mês (1.600% 

a mais). 
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INSPEÇÃO 40/006.144/2013 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/12 

- HM Pedro II e CER Santa Cruz - 

BIOTECH 

 

1. Incompatibilidade entre ato constitutivo da OS e a Lei das OS
90

 

2. Qualificação inadequada (cláusula de barreira de experiência)
91

 

3. Fraude documental (autodeclaração de capacidade técnica) 

4. Sede em estado de abandono e com endereço de difícil localização 

5. Estimativa orçada de custo hospitalar sem demonstração de memória de cálculo e fontes de 

consulta 

6. Inconsistências no processo seletivo apontadas pela CODESP
92

 

7. Processo seletivo questionado pelas demais OS participantes 

8. Fragilidade do Decreto que dispõe sobre a qualificação das OS
93

 

9. Variabilidade dos critérios de julgamento dos processos seletivos
94

 

10. Inconsistência entre as etapas de Qualificação e Seleção
95

 

11. Falha de elaboração do Projeto Básico
96

 (evidente falha de planejamento pela SMS) 

12. Repasse da parte variável do primeiro trimestre sem necessidade de atestar bom desempenho 

13. Realização de empenho antes da assinatura do contrato, no valor de R$97.433.045,10
97

 

14. Descumprimento do cronograma de desembolso 

15. Atraso da inauguração oficial da unidade 

16. Atraso nos repasses estaduais à SMS 

                                                 
90

 No que diz respeito à patrimonialização dos equipamentos e bens adquiridos com recursos públicos. 
91

 “Conclui-se que os critérios adotados e as documentações apresentadas para comprovar a experiência da OS 

Biotech para fins de qualificação, mostraram-se insuficientes para atender à Lei 5.026/09, pois violaram princípios 

que devem nortear a Administração Pública em especial da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.” 
92

 Comissão de Programação e Controle da Despesa. 
93

 O regulamento vigente possibilita que a capacidade técnica da OS, no âmbito do julgamento das convocações 

públicas, pode ser comprovada somente por meio de seu corpo dirigente (no caso, o sr. Valter Pelegrine Júnior). A 

não apresentação de documentação comprobatória referente à experiência da OS Biotech na gestão em saúde pública 

é uma falha inerente à etapa de qualificação. O dispositivo citado aplica-se somente na fase do processo seletivo, não 

alcançado a etapa anterior de qualificação, na qual é imperiosa a demonstração de experiência da pessoa jurídica 

requerente. A opção permitida pelo Decreto também dá margem a adoção de critérios distintos no julgamento do 

processo seletivo. 
94

 Enquanto na seleção para o Pedro II, a adoção somente da experiência do responsável técnico da OS Biotech foi 

decisiva para sua vitória, obtendo pontuação acumulada de 1,7; na seleção do Evandro Freire, a adoção somente da 

experiência da PJ Biotech, ignorando a experiência de seu corpo dirigente, garantiu-lhe nota 0, atestando a vitória de 

outra OS. 
95

 A documentação aceita pela COQUALI para qualificar a OS foi rejeitada pela Comissão de Seleção para atestar 

sua expertise em gestão de saúde pública. 
96

 Etapas de execução a serem cumpridas pela contratada no processo de implantação da unidade não foram 

detalhadas; custos unitários e parâmetros quantitativos não foram revelados, abrindo margem para aquisições 

excessivas e sem vinculação ao objeto contratado (exemplo, 30 tablets da Samsung por R$49.170); todos 

contrariando o disposto na Lei das Licitações. 
97

 85,95% da despesa prevista para 2012. 
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17. Repasse estadual a menor (em R$15 milhões) 

18. Documentação comprobatória pertinenten ao cumprimento das metas não apresentada 

19. Proposta de renovação do cronograma de desembolso financeiro (com redução de valor em 

31%), não aceita pela OS, sem justificativas identificadas pelo TCM 

20. Modificação do cronograma de desembolso não formalizada 

21. Fragilidade da SMS frente à OS 

22. Divergência entre os saldos (falta de conciliação bancária) 

23. Tomada inadequada de empréstimo 

24. Falta de comprovação dos créditos relativos aos empréstimos (totalizando R$304.691,47) 

25. Atraso de pagamento de fornecedores (medicamentos, insumos e serviços) 

26. Atraso de pagamento de funcionários 

27. Alta despesa com pagamento de dívidas
98

 

28. Desequilíbrio no fluxo de caixa
99

 

29. Evidências de má gestão financeira
100

 

30. Falta de provisão para o pagamento de 13
o
 salário 

31. Pagamento indevido de multas e juros por recolhimento de tributo em atraso no valor de 

R$419.000
101

 

32. Falha na fiscalização pela CTA 

33. Utilização do contrato de gestão pela SMS para eximir-se de obrigações exclusivas
102

 

34. Sobrepreço dos equipamentos adquiridos pela SMS 

35. Superestimação dos recursos repassados para investimento (saldo de R$12.508.678,72)
103

 

36. Saldo excedente na parcela de investimento gasto com despesas de custeio de 

R$8.965.433,77 

37. Aquisição de equipamentos pela SMS sem licitação 

38. Equipamentos adquiridos pela SMS não patrimonializados 

39. Cessão de equipamentos adquiridos sem termo de cessão de uso 

40. Equipamentos adquiridos pela SMS não descontados da parcela de investimento repassada à 

OS 

41. Equipamentos e bens permanentes adquiridos pela OS não patrimonializados 

42. Variação do preço unitário de aquisição de monitor de sinais (despesa a maior de R$129.500) 

43. Aquisição de 13 mesas cirúrgicas excedentes à capacidade instalada do centro cirúrgico 

44. Aquisição de 14 camas fawler excedentes à capacidade instalada de leitos 

45. Sobrepreço na aquisição de equipamentos pela OS
104

 

                                                 
98

 Em agosto de 2012, a Biotech pagou R$1.105.993,26 (cerca de 10% do total dos dispêndios realizados no mês) a 

um único fornecedor relativo a dívidas contraídas nos meses de março a junho. 
99

 Em um único mês, a OS gerou uma despesa superior a R$19 milhões, aproveitando-se do repasse efetuado no 

mesmo mês no valor de R$19.838..754,87 – lembrando-se que o valor mensal estimado é de aproximadamente 

R$9.700.000 
100

 Apesar de manter contrato de prestação de serviços contábeis com profissional autônomo no valor mensal de 

R$25.200 
101

 Mais do que a SMS gastou com 4 aparelhos de raio-x portáteis e 1 aparelho de ultrassonografia com Doppler de 

última geração. 
102

 Em especial no que se refere à compra de bens permanentes para a montagem das unidades de saúde sob sua 

administração. 
103

 Aproximadamente 44% dos itens relacionados a equipamentos médicos estimados superaram os preços de compra 

em mais de 80%, alguns chegando a variações inaceitáveis (respirado de transporte para adulto estimado em R$30 

mil, com valor de compra R$8.046,50). 
104

 16% em 14 carros de anestesia; 41% em 120 esfignomanômetros; 32% em 15 respiradores neonatal 
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46. Má conservação das instalações físicas da unidade 

47. Mau funcionamento da câmara frigorífica (desrespeitando os padrões da ANVISA) 

48. Falta de fiscalização dos serviços prestados pela unidade
105

 

49. Seguro não contratado pela OS (desrespeitando o contrato de gestão, com recursos previstos) 

50. Manutenção dos prontuários e documentos médicos assistenciais herdados da gestão estadual 

não realizada pela OS (desrespeitando o contrato e gerando despesa indevida de 

R$1.563.999,98 p/a SMS)
106

 

51. Folha de pagamento sem especificação da especialidade do médico 

52. Carência de médicos especialistas compensada pela contratação de clínicos gerais
107

 

53. Incongruências nas folhas de pagamento 

54. Despesas com pessoal muito acima do previsto (concessão de benefícios não previstos na 

proposta
108

 e remuneração desproporcional
109

) 

55. Indefinição dos critérios de concessão de benefícios
110

 

56. Baixa aderência do ponto eletrônico
111

 

57. Duplicidade de pagamento de pessoal (89 médicos de 419) 

58. Descumprimento da carga horária contratada (47 médicos de 89) 

59. Acumulação de carga horária incompatível (55 médicos de 419)
112

 

60. Conflito de interesses na gestão farmacêutica (sobreposição de responsabilidade em 

entidades de natureza distinta – lucrativa e assistencial)
113

 

61. Inutilização do sistema de controle de estoque
114

 

62. Desvio de finalidade na aquisição de medicamentos
115

 

63. Aquisição de medicamentos sem qualquer critério no processo de compra (variabilidade de 

preços e empresas
116

) 

64. Sobrepreço de 310%, em média, na aquisição de medicamentos (+ R$1.466.853,66)
117

 

                                                 
105

 Diretor de infraestrutura do hospital, o qual acompanhou a inspeção, afirmou desconhecer os problemas no 

frigorífico, pois tinha assumido o cargo há pouco tempo. 
106

 SMS não previu esse volume de documentos, expondo mais um exemplo de falta de planejamento. 
107

 81% dos médicos do complexo Pedro II não têm qualquer registro de especialização, não obstante se tratar de um 

hospital de alta complexidade com emergência, pediatria, unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. 

Nenhum dos médicos do CER Santa Cruz possui especialização em medicina intensiva. 
108

 Representam 27% do total das despesas com pessoal estimadas originalmente pela OS. 21% dos empregados 

contratados receberam esse auxílio, e 80% desse total recebeu créditos superiores a R$3.000 
109

 Remuneração individual pode chegar até R$43.655 – as despesas totais com os 55 médicos chegam a 

R$1.105.561 em um mês, correspondendo a 17% de todos os gastos com RH no período, sendo que representam 

apenas 2,79% do número de funcionários. 
110

 Variação de valores de R$300 a 19.750, cedidos em benefícios. 
111

 Embora exista um instrumento que monitora a assiduidade dos funcionários, na prática, o modelo de gestão que 

predomina é definido de forma subjetiva pelas chefias imediatas. 
112

 14 dos 55 superam a jornada semanal de 120 horas, o que equivale a trabalhar em plantão ininterrupto de segunda 

a sexta. 
113

 O responsável pela Farmácia no Complexo Pedro II também atua no Hospital Ronaldo Gazolla. 
114

 79% das notas fiscais de aquisição de material médico hospitalar não constam no sistema, somando 

R$5.002.048,55, além de indícios de pagamento em duplicidade. 
115

 75% dos medicamentos adquiridos não constam no sistema de controle do almoxarifado, representando 

R$4.999.461,13, havendo indício de que tenham sido desviados para o Ronaldo Gazolla (administrado com fins 

lucrativos pelo mesmo grupo) 
116

 Exemplo: o Cloridrato de Midazolam, comprado por R$1,74 pela SMS, foi adquirido por R$4,42 em uma 

situação e por R$13,09 em outra (196% acima da primeira compra e 652% acima da SMS). 
117

 93,75% dos itens pesquisados foram adquiridos por preços superiores aos constantes no Registro de Preços da 

SMS, descumprindo-se a norma legal, havendo ainda indícios de pagamento em duplicidade. 
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65. Indicío de aquisição de medicamentos em empresa fantasma
118

 

66. Pagamentos em duplicidade (R$16.224,10 em materiais de consumo e R$76.832,98 em 

medicamentos) 

67. Falta de transparência quanto a contratação de serviços continuados
119

 
120

 

68. Falta de fiscalização pela OS das tarefas desempenhadas pelas empresas contratadas 

69. Irregularidades no processo seletivo de serviços de análise laboratorial, limpeza e engenharia 

clínica 

70. Indícios de favorecimento na contratação de fornecedores (medicamentos, exames 

laboratoriais, limpeza, engenharia clínica) 

71. Contratação irregular de fornecedor (sem licença de funcionamento para atuar no MRJ) 

72. Indícios de superfaturamento dos exames laboratoriais (estimativa de gastos a maior de 

R$4.617.772,4) 

73. Indícios de superfaturamento nos serviços de engenharia clínica (estimativa + R$2.666.400) 

74. Controle insuficiente da execução contratual
121

 (sobrecarga dos servidores membros da CTA 

e carência de pessoal qualificado para fiscalizar os contratos)
122

 

75. Impropriedades na prestação de contas 

76. Inefetividade da CGM em corrigir as irregularidades por ela identificadas 

77. Baixo desempenho no cumprimento das metas
123

 

78. Rejeição de 93% das AIH apresentadas (compromentendo o faturamento dos serviços 

perante o SUS) 

79. Leitos do CER Santa Cruz não cadastrados (67)
124

 

80. Operação Ilha Fiscal 

  

                                                 
118

 Até outubro de 2012, prevalecia apenas um fornecedor de medicamentos, cuja sede possui instalações 

incompatíveis ao volume de vendas efetuadas, localizada no mesmo município da empresa GPS Saúde, do mesmo 

grupo econômico que a Biotech. 
119

 Indícios de que a contração se deu sem a existência de projeto básico e planilha de custo. 
120

 Diversas notas fiscais não foram identificadas. 
121

 Na maioria dos relatórios da CTA não há quaisquer registros de inconsistências existentes, se limitando a 

autorizar os repasses da parcela fixa em caráter de urgência. 
122

 3 dos 5 funcionários que mais atuaram nas reuniões da CTA não pertencem ao quadro da Prefeitura e dos 9 

membros designados, somente 1 tem formação em contabilidade, sendo os demais vinculados à área técnica e 

assistencial. 
123

 Metas mínimas não alcançadas, sendo a maioria abaixo de 25%, incompatíveis com os gastos apresentados. 

Somente os exames de tomografia e raio-x atingiram a produção mínima prevista. 
124

 Impacto direto na regulação dos leitos, pois o SISREG leva em considerando esse cadastro no CNES para 

disponibilizar vagas aos usuários do SUS, significando que os mesmos não são devidamente oferecidos via 

regulação. 
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INSPEÇÃO 40/004.041/2013 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/12 

- Maternidade Maria Amélia - 

ISAS 

1. Operação Atenas 

2. Escolha da modalidade de seleção em descumprimento com o Regulamento do ISAS 

3. Irregularidades nos processos de seleção (limpeza) 

4. Direcionamento na contratação de assessoria técnica (grau de parentesco entre os sócios)
125

 

5. Indício de contratação de empresa fantasma 

6. Seleção de fornecedores não segue critérios objetivos e não se dá por concorrência 

7. Variabilidade nos preços fornecidos 

8. Subfinanciamento da Rede Cegonha Carioca pelo SUS 

9. Superfaturamento dos serviços de vigilância (44% com relação a SMS – R$125.027,80) 

10. Superfaturamento dos serviços de limpeza (25% a 77% – R$169.732,80 + R$145.519,98) 

11. Superfaturamento dos serviços de alimentação (R$130.000) 

12. Fiscalização dos serviços prestados pela OS inexistente 

13. Ociosidade de enxoval adquirido 

14. Superfaturamento nos serviços de exame de imagem de R$184.392 

15. Superfaturamento na aquisição de materiais médico-cirúrgicos (17,41% – R$18.138,31) 

16. Indício de superfaturamento nos serviços de exames laboratoriais (R$528.742,52) 

17. Superfaturamento na aquisição de medicamentos (31,42% – R$25.464,13)
126

 

18. Indício de pagamento de pessoal por meio de PJ 

19. Gasto excessivo com passagens aéreas, viagens e hospedagens
127

 

20. Pagamento indevido de juros e multa por atraso no recolhimento de tributos (R$118.856,30) 

21. Controle ineficiente da SMS sobre o recolhimento de tributos 

22. Rejeição de alto percentual de procedimentos pelo TABNET/SIA na fase inicial
128

 

23. Realização de procedimentos por fora do sistema de regulação (48%) 

24. Baixa eficiência na ocupação da capacidade instalada 

25. Leitos irregularmente cadastrados (34) 

26. Desempenho inferior ao Carmela Dutra
129

 

27. Subutilização do potencial da maternidade pela OS 

28. Expectativa de aumento das despesas 

29. Dano financeiro estimado em R$917.000 

30. Controle preponderamente finalístico por parte da SMS
130

 

31. Acesso restrito ao Painel de Gestão (TCM com acesso parcial) 

32. Má formulação das metas 

33. Falta de transparência quanto a taxa de ocupação dos leitos e tempo médio de permanência 

                                                 
125

 Serviços totalizam R$2.088.329,54 
126

 85% dos itens avaliados foram adquiridos por valores superiores aos constantes no Registro de Preços da SMS. 
127

 76% do valor adquirido com medicamentos 
128

 Demora na elaboração da Ficha de Programação Física Orçamentária – falha de planejamento. 
129

 As evidências indicam que a Maternidade Carmela Dutra é mais produtiva, utilizando com mais eficiência sua 

capacidade instalada. Resultados alcançados não se coadunam com as pretensões da Lei das OS. 
130

 Em detrimento da verificação da efetiva aplicação dos recursos por parte das OS – eficiência e economicidade 
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INSPEÇÃO 40/002.507/2013 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/12 

- CER Leblon - 

SEB 

 

1. Estimativa de custo de pessoal não fundamentada 

2. Depesa de pessoal ultrapassa a previsão inicial
131

 

3. Controle de frequência não realizado
132

 

4. Depesa com investimento ultrapassa a previsão inicial (17,69%) 

5. Aquisição de bens permanentes sem aprovação prévia da SMS 

6. Termos de Permissão de Uso não identificados 

7. Inventário inexistente (equipamentos, bens, medicamentos, materiais) 

8. Equipamentos e bens permanentes não patrimonializados 

9. Apólice de seguro não localizada 

10. Leitos não cadastrados (6) 

11. Subutilização da capacidade instalada (taxa de ocupação de 65%) 

12. Baixa produtividade de atendimentos/mês (4.258 contra os 18.000 estabelecido em Termo de 

Referência) 

13. Processo de escolha de fornecedores não identificado 

14. Classificação contábil de despesas inadequada 

15. Descumprimento do cronograma de desembolso (acarretando atraso de pagamento de 

fornecedor)
133

 

16. Despesas com exames laboratoriais acima do previsto (193%) 

17. Sobrepreço nos exames laboratoriais de 149,23% (R$152.657,63) 

18. Despesas com informática acima do previsto (92%) 

19. Despesas com vigilância acima do previsto (44%) 

20. Sobrepreço na vigilância de 36,81% (R$25.266,72) 

21. Sobrepreço na lavagem de roupas 

22. Despesas com limpeza acima do previsto (12,7% a 32,5%) 

23. Sobrepreço na vigilância de 25,83% 

24. Sobrepreço na hemodiálise prolongada 

25. Potencial de economia de R$1.602.587,10 

26. Despesas de assessoria administrativa não previstas contratualmente e ñ descriminadas 

(R$786.703,38) 

27. Depesas com gestão do CTI não previstas contratualmente (R$112.932,32)
134

 

28. Planejamento inadequado (gastos acima da previsão num total de R$576.255,18) 

29. Sobrepreço na aquisição de medicamentos (66,74% – R$45.841,25) 

                                                 
131

 Foram contratados profissionais aproximadamente 34,86% mais caros que o inicialmente previsto. 
132

 Entretanto, durante visita à unidade, verificou-se que todos os médicos plantonistas escalados para o período 

estavam presentes e em atividade. 
133

 Atrasos e repasse a menor. 
134

 Legitimidade questionada, haja vista a declaração de experiência da OS. 
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30. Variação no preço dos medicamentos 

31. Ineficiência no mecanismo de compra de medicamentos 

32. Controle de estoque desalinhado 

33. Fragilidade do controle de estoque 

34. Falta de espaço na farmácia central – Planejamento estrutural inadequado 

35. Repasse da parte variável sem avaliação de desempenho 

36. Realização de empréstimos à matriz 

37. Saldo líquido negativo de R$430.000 decorrente de empréstimos realizados 
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INSPEÇÃO 40/000.542/2014 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 22/10 

- UPA Madureira e Costa Barros - 

IABAS 

1. Descumprimento do cronograma de desembolso (atraso e repasse a menor) 

2. Despesas com salários abaixo da previsão contratual 

3. Despesas com salários + Remuneração de Pessoal Autônomo
135

 acima da previsão contratual 

4. Despesas com exames laboratoriais e de imagem acima do previsto (52,97% e 42,60%) 

5. Despesa com locação de veículos e ambulância acima do previsto (M) 

6. Despesas elétricas acima do previsto (29,12%) (CB) 

7. Despesas com limpeza acima do previsto (19,72%) (CB) 

8. Locação de veículos de passageiros sem previsão contratual (R$212.110,03) 

9. Realização de despesa sem prévio empenho 

10. Realização de empréstimos entre contratos de gestão 

11. Incapacidade da SMS de inibir práticas consideradas irregulares 

12. Prevalência de contratação emergencial (12 de 17, contra 5 precedidos por processo seletivo) 

13. Falta de transparência quanto a contratação de serviços continuados 

14. Sobrepreço nos serviços de limpeza (R$412.536,66) 

15. Sobrepreço nos serviços de vigilância 

16. Superfaturamento dos serviços de alimentação (R$734.250,67) 

17. Sobrepreço dos exames de imagem (R$219.943,20) 

18. Planejamento inadequado (estimativa de demanda de imagem muito acima da demanda 

efetiva) 

19. Sobrepreço dos exames laboratoriais (R$952.248,26) 

20. Sobrepreço na aquisição de medicamentos (R$135.669,67  estimado R$428.368 no total) 

21. Aquisição de medicamentos sem critério nem lógica de compra 

22. Variação no preço de aquisição de medicamentos 

23. Controle de estoque e almoxarifado inadequado (R$202.045,31 em medicamentos não 

encontrados na farmácia) 

24. Duplicidade de lançamento de despesa nos relatórios financeiros (R$19.825,07) 

25. Acesso de outros funcionários no almoxarifado (comprometendo o controle interno dos 

estoques) 

26. Diversos itens em falta 

27. Ausência de espaço para alguns setores (farmácia, setor de documentação, estacionamento) 

28. Pagamento indevido de juros e multos por atraso no recolhimento de tributos (R$539.989,27) 

29. Poucas rejeições de produção apresentada 

30. Má gestão de pessoal 

31. Falta de transparência quanto ao controle de ponto dos funcionários 

32. Fragilidade no controle de ponto 

33. Mau planejamento da implantação das UPA 

34. Funcionamento anterior a assinatura do contrato de gestão 

35. Desrespeito ao Regulamento próprio na contratação de serviços continuados  

                                                 
135

 Não previstos em contrato por serem destinado a excepcionalidades, os gastos ultrapassam as estimativas. 
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INSPEÇÃO 40/004.293/2014 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/12 

- HM Evandro Freire, CER Ilha e CER Centro - 

CEJAM 

 

1. Má formulação do Projeto Básico (inconsistência na caracterização do objeto contratual) 

2. Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente 

3. Valor orçado sem especificação de custos
136

 (desrespeitando a Lei das Licitações) 

4. Impedimento de realização de visitas técnicas no local de execução 

5. Má formulação do Edital de convocação 

6. Resposta à consulta de OS não publicada (assimetria de informação) 

7. Habilitação dos CER como UPAs no CNES 

8. Dotação orçamentária insuficiente (incremento de 65,77%, mantendo déficit de 

R$2.457.900)
137

 

9. Alocação de despesas de unidades orçamentárias distintas em mesmo PT 

10. Realização de despesas sem prévio empenho 

11. Descumprimento do cronograma de desembolso 

12. Produção abaixo da previsão mínima estabelecida em contrato (CER Centro e Ilha) 

13. Acréscimo no valor contratual decorrente de despesas não previstas
138

 

14. Atraso de pagamento a fornecedores (acarretando juros e multas) 

15. Má formulação dos indicadores de desempenho 

16. Ausência de peso para as metas 

17. Planejamento estrutural inadequado (CER Ilha)
139

 

18. Entrega do objeto contratual antes do término da obra (complexo da ilha) 

19. Subutilização do Hospital Ilha (55% dos leitos – em desacordo com o previsto em contrato) 

20. Leitos não cadastrados no CNES (10 leitos de CTI)
140

 

21. Realização de despesas de custeio antes da abertura do Complexo Ilha no valor de 

R$4.928.322,93
141

 

22. Avaliação de desempenho desconsiderada pela CTA 

23. Despesas sem vinculação ao objeto no total de R$1.262.251,91
142

 

                                                 
136

 Ambas identificadas pela PGM, mas não atendidas pela SMS. A SMS em todo o processo prescindiu de qualquer 

metodologia para promover o adequado dimensionamento das despesas, transferindo essa tarefa para as OS 

participantes do processo seletivo. 
137

 Insuficientes para garantir a abertura total do hospital, desrespeitando a Lei das Licitações – funcionamento com 

55% dos leitos disponíveis, contrariando o cronograma original. 
138

 Despesas de custeio superam em média 20% os valores estimados para o período; despesas não previstas no Plano 

de Trabalho proposto; aumento de salários de médicos; consumo de medicamentos não contemplado inicialmente; 

consumo de materiais médico-hospitalares acima do programado; aumento do número de profissionais. 
139

 Emergência pediátrica é atendida de forma improvisada no leito de isolamento da sala amarela, pois o projeto da 

unidade não contemplou área destinada para esta finalidade. Espaço insuficiente para o almoxarifado, alugando 

conteiner por R$65 a diária. 
140

 Oferta de leitos não foi integralmente disponibilizada para o sistema público de saúde 
141

 47,93% relacionados a despesas com RH – 35,74% relacionados a serviços de vigilância, alimentação e 

manutenção predial. 
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24. Inconsistência na qualificação da OS
143

 

25. Reincidência das irregularidades apontadas 

26. Ressarcimentos determinados não demonstrados 

27. Duplicidade de pagamento (R$771.132,74 em serviços, R$97.238,92 em medicamentos e 

R$106.138,09 em material médico-hospitalar) 

28. Pagamento de multas e juros de R$367.143,42 (decorrente de atraso de repasse) 

29. Indícios de desvio de finalidade na aquisição de medicamentos (R$449.1800,98) e material 

médico-hospitalar (R$1.031.078,01) 

30. Controle de estoque inadequado
144

 

31. Fragilidade no controle de validade dos medicamentos (feito manualmente) 

32. Sobrepreço na aquisição de medicamentos
145

 (54% – R$223.723,90) 

33. Variação no preço de aquisição de medicamentos 

34. Aquisição de medicamentos sem critério ou lógica de compra 

35. Falta de transparência quanto a contratação de serviços continuados 

36. Realização de contratos sem cotação anterior 

37. Prestação de serviços sem cobertura contratual
146

 

38. Sobrepreço na contratação de serviços de imagem e engenharia clínica no valor de 

R$6.180.817,10 

39. Superfaturamento dos serviços de limpeza (R$731.890,26) 

40. Superfaturamento dos serviços de vigilância (R$913.644) 

41. Qualidade insatisfatória do serviço de vigilância 

42. Planejamento deficiente da SMS 

  

                                                                                                                                                              
142

 Gasto da Equipe de Implantação no Bar Maxim’s, Churrascaria Fogo de Chão, Diárias e Suprimentos pagos a 

funcionários sem descrição, táxi, estacionamento e pedágio da Linha Amarela, passagem aérea, locação de veículo 

com motorista, Boteco Carlitos, recurso mensal para pequenas despesas, Despesas Administrativas da Sede. 
143

 Carência de pessoal especializado na filial do MRJ. 
144

 17,26% das notas ficais de aquisição de medicamentos apuradas e 33,65% das de aquisição de material médico-

hospitalar não constam no sistema de controle de estoque. 
145

 82,86% dos medicamentos analisados foram adquiridos por preços superiores ao Registro de Preços da SMS. 
146

 Indício de superfaturamento de R$230.384,72 com a empresa Totvs 
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INSPEÇÃO 40/000.167/2015 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/11 

- ESF 2.2 - 

FIBRA 

 

1. Operacionalização de (4) unidades antigas sem ESF (contrariando a legislação)
147

 

2. Indício de fraude no processo de seleção (comprovação de experiência) 

3. Realização de termos aditivos sem respaldo formal 

4. Desvio de finalidade (combate à dengue) 

5. Realização de despesa não prevista no cronograma
148

 

6. Adição injustificada de recursos ao contrato 

7. Rejeição pela SMS das recomendações do Controle Interno 

8. Aumento no custo mensal por ESF de 50,8% 

9. Cronograma de desembolso superestimado (repasse a maior de R$15.423.506,85) 

10. Despesas previstas no cronograma de desembolso não concretizadas 

11. Despesas com pessoal inferioras à previsão (R$6.217.342,68) 

12. Aumento previsto do número de equipes de saúde não concretizado 

13. Repasses indevidos no valor de R$7.259.173,80 (dengue, raio-x e ultrassonografia) 

14. Desequilíbrio entre valores orçados e executados (princ/ apoio à gestão do teias e 

contratos/consumo)
149

 

15. Saldo não executado de R$8.121.045,22
150

 

16. Inconsistência entre Relatórios Financeiros e Painel de Gestão da FGV 

17. Direcionamento na contratação de 9 empresas de assessoria/consultoria (relação societária 

com membros da OS) num total de R$1.321.339,67 

18. Alocação excessiva de pessoal na gestão do TEIAS 

19. Funcionamento inadequado da filial do MRJ (descumprindo o determinado na qualificação 

da OS) 

20. Duplicidade de pagamento de funcionários (por contratos de gestão distintos) 

21. Desvio de finalidade da sede do MRJ (utilizada como dormitório/moradia de alguns 

funcionários) 

22. Realização de empréstimo entre contratos de gestão 

23. Inefetividade da SMS de inibir a realização de empréstimo entre contratos 

24. Pagamento indevido de juros e multa por atraso de recolhimento de tributos no valor de 

R$204.421,48 

25. Indício de fraude na prestação de contas (lançamento de R$70.670,63 sem a devida 

comprovação) 

                                                 
147

 Despesa total com essas unidades de R$1.068.501,82, fora do campo de atuação definido no contrato de gestão. 
148

 Viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
149

 Chegou a R$5.436.179,86 
150

 Teoricamente deveria estar reservado em contas de investimento/aplicações financeiras, entretanto, ao analisar os 

relatórios gerenciais financeiros, percebe-se que essa suposta sobra de recursos foi totalmente consumida por outras 

despesas realizadas. 
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26. Possível infração tributária de retenção de valores de terceiros sem o devido recolhimento
151

 

27. Falta de transparência quanto ao processo seletivo de fornecedores e contratação de serviço 

continuados 

28. Desrespeito ao regulamento de compras da própria OS e aos princípios da Administração 

Pública 

29. Indício de manipulação do processo seletivo de fornecedores (ligação societária entre 

empresas concorrentes) 

30. Irregularidades no processo de seleção
152

 

31. Direcionamento na contratação de fornecedores (relação societária com a OS) 

32. Indício de contratação de empresa fantasma (sedes inexistentes) 

33. Superfaturamento dos serviços de limpeza e conservação hospitalar (R$913.024)
 153

 

34. Fiscalização falha (dos contratos celebrados pela OS e da execução do contrato) 

35. Superfaturamento dos serviços de portaria (R$917.976,42)
154

 

36. Contratação de fornecedor sem realização de processo seletivo 

37. Superfaturamento na locação de veículos R$355.612,64 

38. Falta de aderência entre os custos estimados e efetivamente realizados de manutenção predial 

(variação de 420%) 

39. Superfaturamento da manutenção predial  de 80,81% o valor contratado (R$1.288.877,29)
155

 

40. Fragilidade no controle de estoque da OS
156

 

41. Despesa com expansão/adaptação de unidades sem previsão contratual (desvio de finalidade) 

42. Irregularidades nas obras de expansão/adaptação de unidades 

43. Fragilidade do ambiente de controle da SMS 

44. Inefetividade do controle da CTA (questionamentos e recomendações ignorados pela OS)
157

 

45. Atuação passiva da SMS
158

 

  

                                                 
151

 Situação idêntica foi identificada no relatório de inspeção do TCE da Paraíba. 
152

 Empresa fornecedora foi selecionada antes mesmo de sua abertura oficial. 
153

 R$511.622,81 pagos indevidamente apenas com postos de trbaalho inexistentes e R$401.401,19 com sobrepreço 

no pagamento de pessoal. 
154

 R$429.978,10 pagos a profissionais inexistentes e R$487.998,32 com sobrepreço do RH. 
155

 Valor 700% superior aos praticado pela SPDM 
156

 Sequer é informatizado. O único controle de entrada de insumos são as notas fiscais e de saída são as guias 

enviadas pelas unidades com as demandas. Além dessas guias não comprovarem o envio dos insumos, elas não 

foram disponibilizadas pela OS para conferência. 
157

 Embora a CTA recomende a aplicação de sanções previstas em contrato, não consta qualquer informação sobre a 

efetiva aplicação de penalidade por parte da SMS. A CTA chega a recomendar a desqualificação da OS na 

persistência das irregularidades. 
158

 “Analisando as sucessivas orientações e sugestões das CTAs, percebe-se a Comissão agindo de forma proativa e 

contundente, diante das irregularidades identificadas. Por outro lado, observa-se uma atuação passiva da SMS frente 

às impropriedades constantes nas prestações de contas, apresentadas pelo Fibra, aceitando a forma intempestiva da 

Organização Social para atender os questionamentos apontados nos relatórios.” 
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INSPEÇÃO 40/000.472/2015 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/12 

- Maternidade Mariska Ribeiro - 

CEP 28 

 

1. Leitos não cadastrados (26) 

2. Criação de leitos prevista no projeto básico não implementada 

3. Recursos federais não recebidos (R$5.755.000) 

4. Desrespeito ao Regulamento de Compras da Própria OS (pregão não realizado) 

5. Má elaboração do Regulamento de Compras 

6. Falta de transparência na convocação de fornecedores 

7. Objeto não especificado no processo seletivo (alimentação) 

8. Impropriedade nos serviços de lavanderia (balança quebrada) 

9. Sobrepreço nos serviços de lavanderia (5,11% – R$64.455,74) 

10. Sobrepreço nos serviços de limpeza (R$104.934,93) 

11. Sobrepreço na aquisição de medicamentos (38,85% – R$343.504,55)
159

 

12. Realização de empréstimo entre os contratos de gestão 

13. Inefetividade da SMS em inibir irregularidades 

14. Pagamento de multa e juros por atraso no recolhimento de tributos (R$30.980,81) 

15. Baixa produtividade ambulatorial da unidade (44% da estimativa global) 

16. Baixo desempenho da realização de exames de mamografia (31% da meta)
160

 

17. Rejeição de procedimentos apresentados gerando não faturamento de R$707.859,66 

18. Tempo médio de classificação de risco abaixo da meta de 90% 

19. Não obtenção do título Hospital Amigo da Criança (necessário p/ obtenção de repasses 

federais)
161

 

20. Metas de produtividade subestimadas 

21. Má formulação dos indicadores 

  

                                                 
159

 90,15% dos medicamentos pesquisados foram comprados com preços superiores ao Registro de Preços da SMS. 
160

 Alcance de 78% da meta global para realização de exames. 
161

 Inadequação da Maternidade para obtenção do mesmo – inexistência de banco de leite 
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INSPEÇÃO 40/003.430/2015 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/12 

- CER Barra - 

UNIR 

 

1. Planejamento mal elaborado pela SMS (subdimensionamento dos custos da unidade) 

2. Justificativa inverídica para realização de termo aditivo (criação de 20 leitos – nunca 

realizada) 

3. Pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento de tributos (R$368.001,21 + 

R$82.668,47) 

4. Infração tributária de retenção de valores de terceiros sem o devido recolhimento 

(R$479.151,82) 

5. Pagamento em duplicidade (R$168.300,89 + R$834.098,06
162

) 

6. Despesas sem vinculação ao objeto (R$32.796,99 + R$70.000) 

7. Sobrepreço na aquisição de medicamentos
163

 (211,85% – R$1.319.475,91) 

8. Renúncia de repasse federal no valor de R$33.764.400
164

 

9. Rescisão contratual por razões de interesse público de alta relevância 

10. Descumprimento de cláusulas contratuais 

11. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto 

12. Não atendimento de determinações regulares da CTA 

13. Ausência de médicos 

14. Processos assistenciais incorretos 

15. Porta de entrada desorganizada 

16. Ausência de informação no Painel de Gestão (acarretando não aprovação de prestações de 

contas) 

17. Falta de regulação de pacientes 

18. Despesas não comprovadas (R$1.362.958,61 + R$2.949.322,21
165

) 

19. Baixo desempenho vedando a possibilidade de prorrogação do contrato (69%) 

20. Prorrogação indevida do contrato por mais 7 meses 

21. Baixo desempenho e irregularidades na gestão não acarretam rescisão contratual 

22. Passivos deixados pela OS no valor de R$2.252.906,05
166

 

23. Não obtenção do CEBAS 

24. Passivo tributário de R$2.957.252,34 + R$2.548.365,26 

25. Dívidas em concessionárias de serviço público (CEDAE e LIGHT) 

                                                 
162

 Pagamento em Vale Refeição no mesmo período em que havia cobertura contratual para fornecimento de refeição 

para os funcionários. 
163

 98,5% dos medicamentos pesquisados foram adquiridos a preços superiores ao Registro de Preços da SMS. 
164

 Leitos de Terapia Intensiva não habilitados pelo Ministério da Saúde, relacionado a uma decisão administrativa da 

SMS de instalar leitos de UTI em undiades que não tem perfil hospitalar, inviabilizando sua habilitação junto ao MS. 
165

 Referentes à aquisição de equipamentos. 
166

 Tributos, débitos com concessionárias de serviços públicos, dívidas com fornecedores de serviços e insumos, 

além de empréstimos recebidos de outros contratos de gestão. 
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26. Divergências no inventário de equipamentos e bens permanentes 

27. Equipamentos não localizados no valor de R$556.464,69 

28. Sobrepreço na aquisição de bombas de infusão (R$70.083) 

29. Sobrepreço nos serviços de vigilância (R$329.728,69)  com relação à Rio Saúde* 

30. Sobrepreço nos serviços de radiologia (R$224.280)* 

31. Sobrepreço nos serviços de manutenção predial e ar condicionado (R$123.304,50)* 

32. Sobrepreço nos serviços de análise clínica e anatomia patológica (R$43.421,10)* 

33. Sobrepreço nos serviços de sofware hospitalar (R$317.461,198)* 

34. Prejuízo de R$92.606,67 decorrente de infiltrações 

35. Possível dano financeiro estimado em R$9.331.513 + R$7.758.523 em passivos diversos 


