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RESUMO 

 

Em 2015 a Prefeitura de São Paulo estava, assim como vários outros entes federativos, em uma 

situação delicada do ponto de vista orçamentário e financeiro. A desaceleração do crescimento do 

país em 2014, ano no qual o PIB evoluiu apenas 0,5%, e a queda de 3,77% do PIB que seria 

observada em 2015, geraram uma forte desaceleração no incremento das receitas tributárias do 

município. Além dessa desaceleração, a frustração de receita causada pela falta de ajuste da tabela 

do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bloqueada pela justiça, fazia com que a 

disponibilidade de recursos para 2015, bem como para os anos subsequentes, fosse limitada. 

 

Do outro lado havia pressões orçamentárias significativas para esse ano. Algumas despesas, 

particularmente Aposentadorias, Compensação Tarifária do Transporte Coletivo Municipal por 

Ônibus e Limpeza Urbana vinham crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos, e não havia 

indicações de que o ritmo fosse diminuir em 2015. Além dessas, as despesas com educação e saúde 

também vinham apresentando crescimentos robustos. Particularmente nessa última área, a 

expansão do desemprego, associada à diminuição da cobertura de planos de saúde, gerava um 

desafio adicional, ao ampliar a demanda por serviços públicos, oferecidos por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), financiado no caso de São Paulo em sua maioria com recursos municipais. 

 

Diante desses desafios, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vinha ao longo dos últimos anos 

expandindo a quantidade de unidades e serviços de saúde sob gestão de Organizações Sociais (OS), 

por meio da assinatura de Contratos de Gestão (CG). Entre 2014 e 2015 foram realizados 

chamamentos públicos para substituir contratos e convênios antigos. Sob esses novos contratos de 

gestão, a cidade passava a ser dividida em territórios e cada território seria gerido quase 

integralmente pela OS que vencesse o chamamento oferecendo menor valor total de contrato. 

 

Apesar da aparente melhoria que os CG geravam na atenção à saúde na cidade, e que os novos 

contratos “territorializados” trariam em termos de eficiência na gestão por parte da SMS e das OS 

contratadas, ao longo de 2015 o orçamento da SMS passou a ficar bastante apertado diante dos 

compromissos assumidos por seus gestores.  

 



 
 

Em determinado momento do ano, a Secretaria da Saúde chegou a solicitar à Secretaria de Finanças 

uma suplementação orçamentária que atingiria até R$ 650 milhões, o que representaria um 

incremento potencial nas despesas liquidadas por ela de aproximadamente 27% entre 2014 e 2015, 

sem considerar Investimentos. 

 

O presente caso apresenta a situação orçamentária da PMSP tomando algumas das principais 

despesas como referência, e detalha as causas do desequilíbrio orçamentário da SMS, a partir da 

avaliação particular dos gastos com Contratos de Gestão. A partir do caso é possível discutir 

algumas das decisões que foram tomadas pelos gestores públicos e avaliar as possibilidades que os 

secretários de finanças, da saúde, bem como o prefeito, tinham à mão no segundo semestre de 2015. 

 

 

Palavras chave: orçamento público, saúde pública, contratos de gestão (CG), organizações sociais 

(OS), gestão orçamentária, planejamento, execução orçamentária, finanças públicas, gestão de 

contratos. 
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Introdução 

 

Em julho de 2015, a Diretora de Planejamento e Finanças da Secretaria Municipal da Saúde da 

Cidade de São Paulo (SMS), Ana, estava confiante de que conseguiria fazer com que a pasta 

encerrasse o ano dentro do orçamento disponível. Apesar da pressão orçamentária, Ana havia 

acabado de negociar uma suplementação orçamentária de R$ 60 milhões junto à Secretaria de 

Finanças, o que nas suas estimativas seria suficiente para cobrir a diferença entre o valor total de 

gastos disponível no orçamento e o que sua equipe havia projetado que ocorreria até o fim do ano. 

 

Como ordenadora de despesas da SMS, Ana tinha uma grande responsabilidade sobre as contas da 

secretaria, mas sua vasta experiência na área, com passagem inclusive pela Secretaria de Finanças 

(SF), fazia com que ela tivesse plenas condições de gerir o orçamento de mais de R$ 7 bilhões do 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Cidade de São Paulo, executado pela SMS. 

 

Infelizmente a sua vida não vinha sendo tão fácil quanto ela imaginava quando assumiu seu cargo 

na SMS. Apesar de esperar um grande desafio, Ana não achava que iria encontrar uma secretaria 

tão grande, no município com maior orçamento do país, que não tivesse um controle centralizado 

dos contratos e compromissos assumidos e um planejamento e gestão orçamentária tão caóticos 

quanto encontrou. Esses fatos tornaram a realização de estimativas de despesas e as negociações 

com a Secretaria de Finanças muito mais complexas e delicadas, já que não havia como ter certeza 

absoluta dos gastos que a SMS teria até o fim do ano, mesmo já considerando que haviam se 

passado sete meses e já existia um histórico nesse ano da execução orçamentária. 

 

A principal despesa que precisava ser acompanhada e ajustada eram os gastos com os Contratos de 

Gestão, por meio dos quais entidades sem fins lucrativos faziam toda a gestão de centenas de 

unidades de saúde espalhadas pela cidade, de Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Hospitais de 

grande porte. Dada a complexidade e o número de variáveis envolvidas nos contratos e a ausência 

de parâmetros de monitoramento confiáveis, estimar as despesas mensais em cada um dos mais de 

20 contratos de gestão era muito mais difícil do que havia suposto quando Ana aceitou a tarefa. 

Ainda assim, contando com uma equipe qualificada, ela acreditava que haviam conseguido 

entender e estimar os impactos desses Contratos de Gestão (CG), mas ela e sua equipe estavam 
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errados. No mês seguinte eles se deparariam com diversas despesas não previstas originalmente, o 

que culminaria em uma necessidade de suplementação orçamentária de centenas de milhões de 

reais. Fechar o ano de 2015 no azul seria difícil e 2016, último ano do mandato do Prefeito 

Fernando Haddad, seria ainda mais desafiador 1. Que medidas internas a Diretora e sua equipe 

teriam que propor para melhorar o cenário orçamentário da SMS em 2015? Como organizar a 

secretaria para encerrar 2016 dentro dos limites e restrições delimitados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF)? A Secretaria de Finanças conseguiria dispor de recursos adicionais, 

que fossem suficientes para cobrir essas necessidades da SMS para 2015 e 2016? O Secretário de 

Finanças aprovaria recursos adicionais para a SMS considerando o incremento dos anos anteriores? 

 

Orçamento e pressões orçamentárias na Prefeitura de São Paulo 

 

Na virada de 2014 para 2015 o então Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos 

Trabalhadores, entrava no seu terceiro e penúltimo ano de mandato. Em outubro do ano seguinte 

haveria novas eleições para prefeito para o mandato de 2017 a 2020, e tudo indicava que Haddad 

concorreria à reeleição.  

 

Logo no seu primeiro ano de mandato, em 2013, Haddad, bem como a maioria dos então prefeitos 

e governadores do país, teve que lidar com uma profunda crise disparada inicialmente pelo reajuste 

periódico das tarifas do transporte público coletivo. O reajuste proposto conjuntamente pela 

Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo, em maio de 2013, levava a tarifa 

base dos transportes coletivos na Capital de R$ 3,00 para R$ 3,202. A diferença de 20 centavos 

virou o mote de amplos protestos que tomaram as ruas da Cidade de São Paulo, manifestações que 

à medida que incorporaram outros grupos com demandas diferentes tomaram corpo e se 

espalharam pelo país. 

 

                                                      
1 A Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF) impõe uma série de 
restrições no último ano de mandato e estabelece condições especiais para o encerramento orçamentário e 
financeiro nesse exercício fiscal, particularmente com relação aos Restos a Pagar. 
2 O reajuste anterior da tarifa de ônibus em São Paulo havia ocorrido em 05 de janeiro de 2011, quando foi elevada 
de R$ 2,70 para R$ 3,00. 
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Essa pressão popular que inicialmente estava focada no preço das passagens fez com que o 

Governador de São Paulo à época, Geraldo Alckmin, e o Prefeito Fernando Haddad, chamassem 

uma coletiva de imprensa no dia 19 de junho de 2013. Na coletiva eles recuaram no reajuste das 

tarifas do transporte coletivo e alertaram para o impacto que a manutenção das passagens nos 

R$ 3,00 teria sobre a capacidade de investimentos do Governo e da Prefeitura3. A diferença em 

ambos os casos deveria ser coberta com o orçamento já aprovado para o ano, o que certamente 

implicaria em congelamentos e remanejamentos de recursos orçamentários, com prejuízos para 

diversas outras áreas. 

 

No caso da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), o valor gasto com compensação tarifária4 

em 2013 foi de R$ 1,21 bilhões contra o definido na Lei Orçamentária Anual (LOA) de R$ 660 

milhões. Ou seja, a PMSP terminou 2013 gastando o dobro do que estava previsto para o ano nessa 

rubrica. A LOA para 2014 alocava na mesma dotação R$ 1,49 bilhões, baseado nas estimativas da 

Secretaria de Transportes e da Secretaria de Finanças. Como resultado da expansão dos gastos 

nessa rubrica, em parte potencializados pelo não reajuste das tarifas de ônibus no ano de 20145, a 

Prefeitura terminou esse ano dispendendo R$ 1,71 bilhões em compensação tarifária, ou R$ 220 

milhões a mais do que o valor orçado. 

 

Para complicar ainda mais a gestão orçamentária e reduzir a disponibilidade de recursos que o 

prefeito e seus secretários esperavam ter para que pudessem realizar ações, no final de 2013 uma 

lei proposta pelo executivo, que incrementava os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), foi barrada na justiça por iniciativa do Ministério Público (MP). Isso implicaria em uma 

redução expressiva das receitas estimadas para o ano de 2013, bem como para os anos seguintes. 

 

                                                      
3  https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/19/sao-paulo-reduz-tarifa-apos-pressao-
popular.htm 
4 Valor que o poder público paga às empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo (operação dos ônibus no 
caso da Cidade de São Paulo) como forma de compensar a diferença entre os valores arrecadados por meio da 
cobrança de tarifas dos usuários, e os valores estabelecidos em contrato com essas mesmas empresas. 
5 As tarifas do transporte público coletivo da Cidade de São Paulo só foram reajustadas novamente em 06 de janeiro 
de 2015, quando foram corrigidas de R$ 3,00 para R$ 3,50, uma elevação de 16,67% contra uma inflação acumulada 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE entre janeiro de 2011 e dezembro de 2014 
(inclusive) de 27,03%. 
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Mas as despesas com compensações tarifárias e a frustração quanto ao ajuste da tabela do IPTU 

não eram as únicas fontes de pressão orçamentária com as quais os gestores da prefeitura, 

particularmente o prefeito e o secretário municipal de finanças teriam que lidar nos anos seguintes. 

Na tabela abaixo é possível observar a evolução de algumas das principais despesas da PMSP até 

2014. 

Tabela 1 – Evolução de algumas das principais despesas da PMSP 

 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PMSP 

 

De fato, como é possível observar, algumas das principais despesas da prefeitura vinham crescendo 

consistentemente acima da inflação. Em particular eram preocupantes a situação das 

aposentadorias e pensões que entre 2011 e 2014 cresceram de forma composta (geométrica) 17,1% 

ao ano, além da compensação tarifária, já mencionada anteriormente, e dos contratos com limpeza 

urbana. 

 

Contudo, pela relevância da Educação e Saúde no total do orçamento da prefeitura, e por serem 

áreas sensíveis, o crescimento geométrico sustentado próximo de 10% ao ano era uma fonte de 

preocupação para a área de planejamento e finanças para os anos seguintes. 
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Contratos de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde 

 

Nesse contexto, ao longo de 2013 e passando para 2014, o prefeito e o Secretário Municipal da 

Saúde estavam engajados em fazer mudanças profundas na gestão do SUS na Cidade de São Paulo. 

 

Entre 2001 e 2008 foram assinados uma série de contratos e convênios por meio dos quais entidades 

sem fins lucrativos geriam unidades ou serviços de saúde na cidade de São Paulo. Muitas vezes 

distintos serviços baseados em uma mesma UBS, tal como o Programa Saúde da Família (PSF) e 

a Atenção Domiciliar (AD), eram executados por entidades diferentes, com formas e instrumentos 

de contratação distintos com a SMS. Em alguns casos, parte da equipe de uma UBS era composta 

de servidores da prefeitura de São Paulo, e outra parte, muitas vezes com mesmas qualificações e 

funções, eram contratados por entidades sem fins lucrativos que tinham convênios com a PMSP. 

 

Os maiores acordos, firmados por meio de contratos de gestão e realizados com entidades em sua 

maioria de médio e grande porte, tinham duração de 5 a 12 anos, ou seja, quando o prefeito 

Fernando Haddad assumiu vários deles estavam vencendo. Ao todo por volta de metade dos 80.000 

profissionais de saúde do SUS sob gestão municipal, eram contratados por meio desses CG em 

2015. 

 

Contudo, essa forma de prestação de serviço não estava totalmente pacificada, havendo ações por 

parte do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) e do Ministério Público (MP) 

questionando vários aspectos desses contratos firmados em gestões anteriores da PMSP, e em 

alguns casos a própria legalidade dos contratos de gestão. 

 

Como forma de endereçar esses problemas e visando melhorar a prestação dos serviços de saúde 

pública à população, o Prefeito e o Secretário de Saúde, em conjunto com suas equipes, decidiram 

em 2013 fazer chamamentos públicos para a realização de parcerias com entidades sem fins 

lucrativos6. À diferença do que ocorria antes, quando os contratos eram feitos por unidades ou 

serviços de saúde, a ideia agora era dividir a cidade em regiões e fazer os contratos de gestão com 

                                                      
6  https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao/index.php?p=178347. 
Consultado em 20 de fevereiro de 2019. 
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uma entidade única por região, sendo que cada instituição ficaria responsável por todas as unidades 

de saúde e equipes que atendiam uma determinada região. Ou seja, nos bairros Vila Maria, Vila 

Guilherme e Vila Medeiros, 7  por exemplo, a entidade que vencesse o chamamento público 

assumiria todos os equipamentos existentes nos três distritos, independentemente do nível de 

complexidade ou modalidade de atendimento (UBS, Unidades de Pronto Atendimento - UPA, 

Hospitais8, entre outros), além dos serviços previstos para serem oferecidos a partir daqueles 

equipamentos (tais como Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, Atenção em Saúde Bucal, 

Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, entre outros). 

 

Essa era uma mudança relevante com relação ao modelo anterior, no qual cada unidade era 

trabalhada individualmente e ocorria com frequência que unidades muito próximas, dentro de um 

mesmo bairro, fossem geridas por organizações sociais diferentes. De fato, não era raro encontrar 

até mesmo serviços diferentes, prestados dentro de uma mesma unidade, que eram geridos por mais 

de uma entidade, e as vezes até com profissionais da prefeitura, como era o caso da UBS República. 

O modelo anterior tampouco previa indicadores de acompanhamento dos contratos e a 

possibilidade de descontos nos repasses às OS em caso de não-cumprimento dos patamares 

mínimos de desempenho e de cobertura pactuados. 

 

A novidade no modelo não estava na realização de chamamentos ou na definição de valores 

variáveis de pagamento ligados a meta e qualidade (no total 10% do valor de cada parcela), ambas 

medidas já utilizadas pelo Governo do Estado antes dos anos 20109. A principal novidade era a 

divisão territorial pela qual as unidades seriam contratualizadas, e o fato de que a prefeitura passaria 

a ter maior controle e ferramentas para acompanhar a gestão por parte das OS. Apesar das metas, 

                                                      
7 A Cidade de São Paulo é dividida em Supervisões Técnicas de Saúde (STS) que cobrem cada uma determinados 
distritos da cidade. No caso dos três distritos aqui referidos, a área da STS coincide com a área coberta 
administrativamente pela subprefeitura da Vila Maria, contudo essa é uma exceção já que na maioria dos casos as 
divisões das STS não coincidem com os distritos cobertos por cada subprefeitura. 
8 Nem todos os hospitais seriam transferidos para gestão por parte de Organizações Sociais. De acordo com o 
planejamento para territorialização dos Contratos de Gestão, mais de uma dezena de hospitais continuaria sendo 
gerida pela Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), ligada à SMS. 
9 Em 2009 por exemplo o Governo do Estado de São Paulo assinou contrato de gestão com a Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) para a operação do Ambulatório Médico de Especialidades de Maria Zélia 
(AME Maria Zélia), onde constava que 10% do valor do contrato seria variável, atrelado a metas de qualidade e 
quantidade. Processo nº 001.0500.000.203/2009. 
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e do potencial desconto de até 10% por não atingimento delas, não fosse novidade, nesses 

chamamentos era a primeira vez que tal medida se aplicava na saúde em âmbito municipal. 

 

Os chamamentos públicos começaram a ser realizados a partir de 2014, ocorrendo em etapas. Em 

vez de realizar os chamamentos todos de uma só vez, os processos em cada região foram sendo 

conduzidos paulatinamente, considerando a complexidade do tema, e a necessidade de realizar 

processos de transição das diversas entidades que atuavam em cada região, para a instituição que 

fosse escolhida por meio do chamamento público.  

 

No caso das regiões Cidade Ademar e Santo Amaro10, por exemplo, o chamamento foi publicado 

em novembro de 201411, e a entidade escolhida pela SMS para gerir os serviços e equipamentos de 

saúde da região12 foi a Associação Congregação de Santa Catarina. A expectativa dos gestores 

nesse momento era de que esses novos contratos trouxessem melhorias na prestação do serviço, 

entre outras coisas, porque: 

 

1. Unificavam todas as unidades de saúde de uma região sob um mesmo prestador; 

2. Estabeleciam um novo marco contratual com os parceiros, com a previsão de metas 

qualitativas e quantitativas no atendimento à população e possibilidade de descontos no 

pagamento à organização social que não atingisse determinados marcos; 

3. Simplificavam a gestão e controle por parte da PMSP que passava a acompanhar somente 

um contrato por região; 

4. Reorganizavam os serviços oferecidos no marco do SUS em cada região, restabelecendo o 

perfil e quantidade de profissionais necessários em cada equipamento e unidade; e 

5. Previam em muitas das regiões a realização de investimentos em novos equipamentos e 

reformas por parte dos parceiros. 

 

                                                      
10 O contrato de gestão nº R17/2015 englobava os distritos de Campo Belo, Santo Amaro, Campo Grande, Cidade 
Ademar e Pedreira, coincidindo com as regiões administradas pelas Subprefeituras de Santo Amaro e Cidade Ademar. 
11 Processo Administrativo (P.A.) da Prefeitura de São Paulo nº 2014-0.321.793-5, autuado em 13 de novembro de 
2014. 
12 Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santo Amaro e Cidade Ademar (RASTS - Santo Amaro / Cidade 
Ademar). 
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Apesar das vantagens de capacidade de gestão, planejamento e potencial maior controle 

orçamentário no novo modelo de contratos, as evidências sobre uma melhoria do atendimento à 

saúde ao longo de 2014 e 2015 eram mistas ou inconclusivas. Entre os dados que pareciam indicar 

alguma melhoria na atenção à saúde estavam as reclamações e denúncias realizadas à ouvidoria do 

SUS (tanto nacionalmente quanto estadual e municipalmente). Abaixo, à direita, é possível 

observar na Figura 2 a evolução da proporção de reclamações (considerando a soma de reclamações 

e denúncias) sobre o total de atendimentos incluindo solicitações e excluindo outras razões de 

contato como elogios e sugestões. 

 

Figura 1 – Participação de cada Sub Assunto 

no total de reclamações recebidas na 

Ouvidoria do SUS 

Figura 2 – Reclamações sobre total de 

atendimentos* para Sub Assuntos mais 

relevantes 

  

* Incluindo “denúncias”, “reclamações” e “solicitações” (excluindo elogios, sugestões e outros motivos de contato) 

Legenda: 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Ouvidoria SUS 

 

Contudo, como é possível observar na Figura 1, os “Sub Assuntos” Recursos Humanos e 

Estabelecimentos de Saúde, pertencentes à categoria de Assuntos “Gestão”, passaram a representar 
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quase 75% do total de reclamações recebidas pela Ouvidoria do SUS (37 mil entre 2006 e 2015, 

sendo 20.731 apenas no ano de 2015). 

 

Naquele momento os dados segregados por forma de gestão (prefeitura direta e indireta via 

autarquias, ou contratos de gestão) ainda não estavam disponíveis, já que essas classificações só 

passaram a ser utilizadas de forma sistemática pela ouvidoria em 2014. Contudo, é possível ver 

abaixo na Tabela 2, separando por tipo de unidade de atendimento (Atenção Especializada, UBS, 

Hospitais e Hora Certa – para pequenos procedimentos com hora marcada) que, excluindo 

Hospitais, as demais unidades parecem apresentar uma melhor performance quando geridas por 

meio de contratos de gestão. Também podemos ver que de 2014 a 2016 houve uma queda relativa 

nas reclamações e denúncias em todas as unidades e modos de gestão com exceção de hospitais. 

 

Tabela 2 – Evolução das reclamações e 

denúncias sobre o total de atendimentos 

excluindo elogios, sugestões e outros 

Figura 3 – Total de Reclamações, Denúncias 

e Solicitações por tipo de unidade sob gestão 

especificada pela Ouvidoria do SUS 

  
* Administração Direta, conforme catalogado pela Ouvidoria do SUS, inclui a administração indireta das unidades, ou seja as 

unidades geridas pela Autarquia Hospitalar Municipal (AHM). 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de banco de dados da SMS 

 

Apesar das melhorias previstas com os novos contratos, a SMS esperava em 2014 que esses novos 

contratos não implicassem incrementos de despesas, já que os gestores supunham que com o novo 

sistema haveria ganhos expressivos de eficiência, além de uma otimização do uso dos recursos 

humanos, financeiros e físicos já disponíveis na rede sob gestão da prefeitura e diversas entidades 

sem fins lucrativos. Efetivamente, a imensa maioria das unidades que seriam contratualizadas por 
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meio do arranjo territorial já existiam e eram operadas tanto diretamente pela SMS, quanto por 

convênios e contratos de gestão (do tipo antigo). Igualmente, os profissionais que estavam 

contratados pelas OS e atuavam nessas unidades e serviços de saúde poderiam passar para as novas 

entidades gestoras (no caso de haver troca de OS em algumas unidades e serviços) por meio de 

sub-rogação dos contratos de trabalho. 

 

Assumindo que haveria sub-rogação desses contratos, e que os novos contratos de gestão estavam 

sendo estruturados também considerando o planejamento financeiro do sistema como um todo, a 

área de planejamento e finanças da SMS havia inclusive previsto alguma redução no gasto com 

CG com relação ao total de despesas da SMS. 

 

Infelizmente não foi o que ocorreu, e ao longo de 2015 ficou evidente para a SF, pelo 

acompanhamento das cotas orçamentárias e das reuniões com gestores de finanças da secretaria da 

saúde, que a SMS enfrentava problemas graves para equilibrar suas contas. Não estava clara a razão 

dessa dificuldade e porquê a previsão de gastos parecia mudar com frequência. A equipe da 

Secretaria de Finanças que acompanhava a execução orçamentária da SMS não conseguia 

compreender como estavam organizadas as despesas, bem como as razões para o crescimento das 

mesmas. Seriam os novos contratos de gestão? Os gestores regionais e setoriais da SMS estariam 

ampliando os serviços em um momento de forte restrição orçamentária? A demanda pelo SUS teria 

sofrido um crescimento tão grande por conta do crescimento do desemprego e consequente redução 

do número de pessoas cobertas por planos de saúde privados que justificasse o aumento nos gastos? 

 

Para a Secretaria de Finanças, o aumento da proporção do orçamento da prefeitura ocupado pela 

SMS era visto como uma possível ameaça à capacidade da Prefeitura de atender as determinações 

da LRF. Além de compor o segundo maior orçamento da Prefeitura, as despesas com saúde vinham 

crescendo em um contínuo e ocupando uma fatia cada vez maior do orçamento total. Juntamente 

com outras despesas que vinham crescendo em ritmo acelerado, como educação, despesa com 

inativos e com a compensação tarifária do sistema de ônibus, conforme já vimos anteriormente 

 

Para o ano de 2015 a Lei Orçamentária Anual já previa, na fonte 00 – Recursos Municipais, com 

pessoal e outras despesas correntes, um incremento de 13,9% com relação ao orçado pela LOA do 
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ano anterior e 14,3% com relação ao liquidado em 2014. No total a SMS teria em recursos 

municipais para custeio, portanto sem considerar nenhum investimento, R$ 5,94 bilhões para 2015. 

 

Com dificuldades de avaliar as questões envolvidas no crescimento das despesas com saúde a partir 

da SF, e como uma forma de reforçar a equipe da SMS responsável pela gestão e planejamento, o 

Prefeito Fernando Haddad nomeou uma experiente gestora como ordenadora de despesas da SMS, 

Ana. A missão de Ana era clara: entender o que ocorria na Secretaria da Saúde, principalmente 

com relação ao orçamento, apoiar a gestão e, principalmente, garantir que as despesas com o SUS 

sob gestão municipal ficassem dentro de limites viáveis considerando as restrições orçamentárias 

que decorriam dos fatos ocorridos em 2013 e da desaceleração na arrecadação proveniente da 

redução da atividade econômica em todo o país a partir de 2014. 

 

O Caso: Gestão orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde 

 

Ana iniciou sua atividade na SMS em junho de 2015. Naquele momento já haviam sido realizados 

alguns dos chamamentos para os contratos de gestão nos novos moldes e considerando a nova 

divisão territorial proposta pela equipe da secretaria e chancelada pelo Secretário de Saúde e pelo 

prefeito. Logo que assumiu, Ana e sua equipe priorizaram a questão orçamentária e passaram a se 

dedicar a entender os compromissos orçamentários da secretaria e a disponibilidade de recursos. 

 

A primeira análise que foi feita pela equipe da SMS foi avaliar a evolução dos orçamentos previstos 

na LOA com as liquidações de anos anteriores. Os principais dados segregados por eles se 

encontram abaixo. 

Tabela 3 – Evolução do Orçamento dos Grupos 1 e 3 na SMS 

 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PMSP 
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O crescimento previsto no orçamento de 2015 parecia expressivo, tanto com relação ao orçado do 

ano anterior quanto com relação ao liquidado, que à época da elaboração da LOA evidentemente 

ainda não era conhecido já que a proposta de lei orçamentária para 2015 fora enviada à Câmara 

Municipal de São Paulo pelo executivo em setembro de 2014. 

 

Olhando somente o Grupo 3, Outras Despesas Correntes, o orçamento 2015 indicava uma expansão 

de 9,8% com relação ao orçamento de 2014, e 12,8% quanto o que fora efetivamente liquidado em 

2014. Se a explicação para a expansão do orçamento em 2015 para além do orçado estava nos 

contratos de gestão, particularmente nos novos, Ana e sua equipe precisavam olhar o orçamento 

do Grupo 3 em maiores detalhes e entender se de fato eles estavam crescendo acima dos 12,8% 

que já estavam a princípio previstos no orçamento municipal. 

 

Em discussões com pessoas que participaram da elaboração da proposta orçamentária para o ano 

de 2015, Ana pôde entender como havia sido estimado o orçamento para as dotações que eram 

utilizadas para o pagamento de convênios e contratos de gestão, a saber 410313 e 412514. Para tal 

finalidade, Ana elaborou a seguinte tabela comparando os valores liquidados em 2014 nessas 

dotações com o orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual de 2015: 

Tabela 4 – Orçamento 2014 e 2015 das Atividades 4103 e 4125 

 

                                                      
13 Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento. 
14 Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de 
Diagnóstico e Terapia. 



16 
 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PMSP 

Com base na tabela anterior, a equipe de planejamento da SMS percebeu que os valores orçados 

para o pagamento de contratos de gestão em 2015, “Outras Despesas”, modalidade 50, dotações 

4103 e 4125, eram consideravelmente inferiores aos valores liquidados em 2014, mesmo sem 

levarmos em conta a inflação no período, mais precisamente R$ 130 milhões abaixo. Ou seja, 

apesar de o orçamento de custeio da secretaria como um todo (Grupos 1 e 3) estar crescendo, e do 

orçamento de Outras Despesas Correntes dentro deste também estar crescendo, o orçamento das 

dotações que eram usadas para pagamento de Contratos de Gestão estava caindo com relação ao 

liquidado de 2014.  

 

Esta parecia, no fundo, uma boa notícia, já que se havia falta nessa dotação, pelo que puderam 

observar na Tabela 3, deveria haver sobras orçamentárias em outras que poderiam ser remanejadas 

para cobrir o déficit nos contratos de gestão. Aparentemente seria possível dar seguimento aos 

chamamentos e novas contratações sem maiores problemas. Para ter essa tranquilidade, contudo, 

seria importante projetar as despesas totais para 2015, em particular os contratos de gestão que 

estavam passando por alterações profundas devido aos novos chamamentos. 

 

Para realizar essas projeções, Ana e sua equipe primeiro tentariam entender como havia sido 

calculado o valor orçado pela LOA para 2015, de R$ 2,94 bilhões (R$ 0,69 bi + R$ 2,25 bi), 

partindo dos R$ 3,06 bilhões que haviam sido liquidados em 2014 e que constam da Tabela 4. Após 

indagar pessoas da SF e SMS que participaram das discussões de elaboração do orçamento, Ana e 

sua equipe entenderam que nas estimativas para as despesas com os contratos de gestão havia sido 

considerado que os novos contratos seriam na média 8,3% mais baratos que os antigos nas 

estimativas que foram feitas em 2014 para a LOA. Ou seja, se antes os Contratos de Gestão estavam 

consumindo na média R$ 255 milhões por mês no orçamento, em 2015 foi estimado uma despesa 

de R$ 234 milhões ao mês com os novos contratos. Como a transição só ocorreria em 1º de julho 

de 2015, o orçamento de 2015 previa 6 meses de cada modalidade, totalizando os R$ 2,94 bilhões 

que vimos anteriormente. 

 

Contudo, no momento em que Ana assumiu, o encerramento dos chamamentos havia atrasado e a 

expectativa passou a ser de que os novos contratos passassem a vigorar a partir de setembro. Assim, 
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o custo mensal entre janeiro e agosto seria o pactuado por meio dos contratos e convênios antigos, 

e de setembro a dezembro os valores previstos nos chamamentos novos. Como os pagamentos 

ocorriam no mês posterior ao exercício efetivo, de janeiro a setembro haveria uma despesa de 

R$ 255 milhões e de outubro a dezembro, portanto 3 meses, de R$ 234 milhões. 

 

Diante desse atraso, a equipe da SMS estimou que seria necessária uma disponibilidade 

orçamentária em 2015 de R$ 3,00 bilhões nas dotações 84.10.10.302.3003.4103.3350 e 

84.10.10.301.3003.4125.3350, considerando todos os elementos de despesas e fontes. Como nesse 

momento essas dotações ainda não haviam passado por nenhuma suplementação ou anulação, e 

Ana e sua equipe acreditavam que não havia espaço para remanejamentos de outras dotações do 

Fundo Municipal da Saúde (FMS), seria necessário negociar com a Secretaria de Finanças uma 

suplementação de R$ 60 milhões (sobre o orçado para CG de R$ 2,94 bilhões), além de uma 

realocação de cotas orçamentárias. Essa suplementação precisava ocorrer até agosto, antes, 

portanto que a SMS tivesse que fazer os empenhos referentes aos novos contratos. 

 

A suplementação foi aprovada e realizada pela Secretaria de Finanças, tendo em vista que os 

recursos adicionais solicitados pela SMS mantinham o crescimento das despesas orçamentárias da 

secretaria no ano de 2015 dentro de patamares altos, porém aceitáveis, e que ainda havia algumas 

dotações no orçamento da prefeitura que poderiam ser anuladas, particularmente alguns projetos 

que não tiveram o avanço esperado ao longo do ano. Ademais, a PMSP havia negociado juntamente 

com outros entes federados a alteração do indexador da dívida com a União do IGP-DI (FGV) para 

IPCA (IBGE), o que geraria uma economia substancial no pagamento do Serviço da Dívida do 

município. 

 

No entanto, as projeções de Ana e sua equipe se mostraram demasiado otimistas. Havia despesas 

consideráveis que não estavam previstas. Ao longo dos meses seguintes, várias das organizações 

sociais manifestaram a representantes da SMS que precisavam de mais recursos para encerrar os 

contratos antigos. Entre outras razões, as entidades indicavam que precisariam cobrir as reservas 

para pagamentos de 13º dos contratos antigos que haviam sido consumidas ao longo dos anos 

anteriores devido ao incremento de escopo e falta de reajustes nos valores pagos a elas. Ademais, 

ao encerrar os contratos antigos, as entidades precisariam pagar as rescisões contratuais dos 
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profissionais que trabalhavam nas unidades de saúde sob o modelo antigo, valores que não haviam 

sido provisionados previamente. Ana estranhou que o custo de provisionamento do 13º dos 

profissionais não estivesse previsto no repasse mensal das OS. Mais uma vez, a falta de amarras e 

mecanismos de controle do modelo anterior de contratos cobrava seu preço, dificultando a 

previsibilidade das despesas. 

 

Após discussões com diversas entidades, Ana e sua equipe detectaram outro problema: nos 

contratos antigos os pagamentos eram realizados no mês posterior à prestação do serviço, enquanto 

que no modelo novo os pagamentos seriam realizados no mês anterior ao mês de referência. Isso 

significava que as entidades que estavam prestando serviços anteriormente receberiam nove 

pagamentos ao longo do ano, um dos quais realizado por Restos a Pagar (em janeiro, referente a 

dezembro de 2013). Enquanto isso, os novos contratos exigiriam quatro pagamentos em 2015 

(setembro a dezembro, com início efetivo da gestão sobre as unidades em outubro conforme 

mencionado anteriormente). Ou seja, ao invés de 12 pagamentos para os CG, a SMS realizaria 13 

pagamentos ao longo de 2015 por conta das mudanças trazidas pelos novos contratos. 

 

Adicionalmente, apesar das estimativas feitas no momento que a LOA de 2015 foi elaborada, em 

meados de 2014, os contratos novos não estavam gerando uma economia mensal. Ao invés de 

gerarem despesas de R$ 234 milhões por mês, os novos contratos iriam implicar em custos mensais 

de por volta de R$ 261 milhões ao mês, um incremento de aproximadamente 2,4% com relação 

aos R$ 255 milhões observados em 2014 e 11,7% com relação ao esperado inicialmente pela SMS. 

 

Ou seja, as principais fontes de pressão orçamentária sobre a disponibilidade para pagamentos de 

Contratos de Gestão eram: 

 

• Pagamento de um mês a mais de Contratos de Gestão no ano de 2015 (13 pagamentos) em 

função do modelo por pagamento antecipado dos novos contratos  

• Valores mensais dos novos contratos superiores ao estimado na LOA 2015 e maiores que 

os contratos antigos; 

• Recomposição das reservas para pagamento do 13º salário dos contratos antigos; e 
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• Pagamento das rescisões dos contratos de trabalho de parte das e dos trabalhadores das OS 

com contratos antigos, que estavam vencendo. 

Com relação às rescisões, as entidades que venceram os chamamentos acreditavam, após uma 

análise detalhada, que poderiam continuar com 75% do quadro de pessoal das unidades. Essa sub-

rogação garantiria um volume muito menor de pagamentos de rescisão contratual, mas ainda assim 

os valores projetados pela equipe de Ana não eram promissores. Após refazer as contas da 

necessidade orçamentária para o ano de 2015 e compará-la com o valor disponível após a 

suplementação de R$ 60 milhões, Ana e sua equipe chegaram à seguinte tabela. 

 

Tabela 5 – Estimativa de despesas com Contratos de Gestão em 2015 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os novos cálculos indicavam uma necessidade de suplementação de aproximadamente R$ 590 

milhões (R$ 3,59 bilhões menos R$ 3,00 bilhões), totalizando R$ 650 milhões considerando os 

R$ 60 milhões já suplementados. Com essa situação em mãos, a equipe da SMS passou a discutir 

com a Secretaria de Finanças o que poderia ser feito, indicando a importância de mudar os contratos 

para o novo modelo, inclusive como forma de melhorar os controles e a previsibilidade dos gastos 

com as Organizações Sociais, mediante a implementação de descontos por não cumprimento de 

desempenho, provisionamento de 13º obrigatório e um regime de repasses antecipado, que desse 

maior folego de gestão às OS.  

 

Apesar das vantagens indicadas, para a Secretaria de Finanças o montante de suplementação era 

uma surpresa, já que não esperavam tamanho crescimento nas despesas da SMS. Ao todo, caso 

realizassem essa suplementação de R$ 590 milhões adicionais, estariam olhando para um cenário 

no qual haveria um incremento nas despesas totais com saúde no município ao final de 2015 de 

27,1% com relação ao liquidado pela SMS em 2014! Olhando somente para os Contratos de Gestão, 
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ainda assim o crescimento era muito expressivo, de 17,0% com relação ao valor de R$ 3,07 bilhões 

liquidado em 2014.  Com esse nível de despesas a Saúde poderia acabar o ano de 2015 com gastos 

acima de R$ 9 bilhões, o que a colocaria com mais de 20% do orçamento total da Prefeitura de São 

Paulo.  

 

De fato, considerando somente a suplementação que já havia sido feita, de R$ 60 milhões, o 

orçamento da SMS já estava atingindo R$ 8,39 bilhões15, ou 18,8% a mais do que o valor liquidado 

em 2014, de R$ 7,11 bilhões. Esse incremento por si só já parecia excessivo e arriscava 

desequilibrar a disponibilidade para outras ações da prefeitura, particularmente para investimentos 

que já estavam em andamento desde 2014 e início de 2015, ou ainda que estavam previstos para 

serem realizados até o final de 2016. 

 

Essas questões fizeram com que as negociações se arrastassem por algumas semanas, ao longo das 

quais a Diretora e sua equipe começaram negociações internas na SMS para fazer remanejamentos.  

 

Uma das decisões que foram tomadas em conjunto entre Secretaria da Saúde, Secretaria de 

Finanças e Procuradoria do Município, foi a de não realizar a nomeação de profissionais de 

enfermagem, odontologia e de algumas outras especialidades que haviam sido aprovados em um 

concurso público realizado anos antes. Essa decisão precisaria esperar um cenário mais favorável 

economicamente. Com essas e outras decisões sobre pessoal, a SMS recebeu autorização para 

remanejar R$ 166 milhões que estavam previstos para gastos com pessoal da SMS e AHM para 

custear parte das necessidades adicionais dos Contratos de Gestão. 

 

Entre outras negociações e decisões internas, Ana e sua equipe conseguiram outros R$ 140 milhões 

que estavam alocados em outras dotações da própria SMS. Ou seja, dos R$ 650 milhões de 

“buraco”, já havia a princípio solução para R$ 366 milhões.  

 

 

 

                                                      
15 Considerando despesas com Pessoal (Grupo 1) e Outras Despesas Correntes (Grupo 3). 
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Tabela 6 – Síntese da situação orçamentária da SMS em agosto de 2015 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As negociações com a SF e discussões com o próprio prefeito seguiram para achar uma solução 

para os outros R$ 284 milhões que eram necessários para fechar a conta apresentada na Tabela 5. 

Os novos contratos precisavam ser assinados, era imperativo resolver a situação logo. 
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Considerando os elementos apresentados, restavam muitas questões a serem respondidas: 

 

• O Secretário de Finanças deveria fazer a suplementação de R$ 284 milhões que estava 

sendo solicitada pela SMS? 

• Caso não recebesse o valor integral da suplementação solicitada, que alternativas restavam 

à Diretora e sua equipe para conseguir fechar o ano de 2015 dentro da LRF, considerando 

os elementos presentes na Tabela 5 e Tabela 6? 

• Quais as possíveis consequência em termos orçamentários da maior participação de OS na 

gestão de unidades e serviços de Saúde sob responsabilidade do município? 

• A decisão dos gestores de realizar os pagamentos dos Contratos de Gestão de forma 

antecipada, o que a princípio melhoraria a gestão de caixa e diminuiria imprevistos na 

gestão das OS, foi acertada? Que desafios de implementação da política essa decisão 

implicou? 

• Os gestores da Prefeitura e da SMS haviam tomado a decisão correta ao não convocarem 

aprovados em concurso e usarem esses recursos previstos na LOA 201516 para o pagamento 

de Contratos de Gestão (considerando que estes também contam com profissionais dessas 

mesmas carreiras)? 

• Assumindo os dados da Ouvidoria apresentados anteriormente, e considerando a evolução 

das despesas com Pessoal próprio da SMS, AHM e HSPM, e as despesas com Contratos de 

Gestão, a Prefeitura deveria continuar ou até ampliar a transferência da gestão de unidades 

para Organizações Sociais?  

 

 

  

                                                      
16 O cálculo e definição do orçamento de Pessoal da SMS havia sido realizado pela Secretaria de Finanças, assumindo 
algumas premissas tais como nomeações aprovadas, nomeações previstas, dissídio aprovado e/ou previsto, previsão 
de quantidade de aposentadorias, entre outros. 
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ANEXOS 

 

Tabela 7 – Evolução do Orçamento dos Grupos 1 e 3 na SMS de 2013 a 2016 

 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PMSP  

 

 

Tabela 8 – Evolução de algumas das principais despesas da Prefeitura de São Paulo de 2011 a 

2017 

 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PMSP 
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Figura 4 – Evolução de 2006 a 2018 das Reclamações e Denúncias sobre Atendimentos totais da 

Ouvidoria SUS (incluindo solicitações e excluindo elogios, sugestões e outros) por Sub Assunto 

 

Fonte: Elaboração Própria com dados da SMS 

 

Figura 5 – Participação de 2006 a 2018 de cada Sub Assunto no total de reclamações recebidas 

na Ouvidoria do SUS 
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Fonte: Elaboração Própria com dados da SMS 


