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RESUMO 

 

As Organizações Sociais de Saúde (OSS) podem ser consideradas um modelo de 

gestão advindo da reforma administrativa do Estado brasileira, do final da década de 

1990, a qual propunha a flexibilização do modelo burocrático, instaurada para tornar 

a administração pública gerencial. No modelo por OSS é possível realizar a 

contratualização de instituições privadas sem fins lucrativos para realizar a gestão e 

a atenção em saúde. Isso se dá por meio de Contrato de Gestão que, segundo a 

literatura, tem compreendido a gestão plena de serviços de saúde, a intermediação 

de contratação de trabalhadores e de outros serviços. A adoção do modelo de OSS 

nos municípios brasileiros tem crescido nos últimos anos, principalmente no estado 

de São Paulo, e os resultados dessa modalidade ainda permanecem divergentes, 

assim como o debate político sobre a atuação das entidades “públicas não estatais”. 

Dessa forma, a questão central desse trabalho foi a de compreender os determinantes 

do modelo de gestão por OSS no desempenho em saúde no município de Mauá, que 

se encontra na região de Saúde do Grande ABC paulista. Para isso, o estudo de caso 

foi o método escolhido, pois é capaz de abranger contextos complexos que envolvem 

múltiplos interessados. Recorreu-se a registros documentais e dados estruturados 

públicos para abarcar o processo da adoção do modelo de gestão por OSS, os 

controles exercidos e os resultados de desempenho alcançados. Evidenciou-se que 

somente uma OSS atuou no município, desde 2010, abrangendo toda rede de atenção 

com intermediação de trabalhadores e o único hospital municipal teve sua gestão 

totalmente transferida para a OSS. Com isso chegou a comprometer mais de 60% dos 

recursos financeiros para a saúde. Quanto ao desempenho em saúde, o município 

apresentou melhoria no indicador de adequação hospitalar, mas apresentou piora 

expressiva nos indicadores de acesso hospitalar e da atenção básica. O modelo 

adotado por OSS se demonstrou frágil, dado aos recursos de gestão do município e 

a magnitude da OSS, mas não respondeu quanto às alternâncias de governo e a 

relação com a OSS. Dessa forma, indica-se que mais estudos sejam realizados sobre 

os impactos das alternâncias de governos nas políticas de saúde e no modelo de 

gestão por OSS. 

 

Palavras-chave: Organizações Socais de Saúde; Sistema Único de Saúde; contratos 

de gestão; desempenho em saúde; modelo de gestão 



ABSTRACT 

Social Health Organizations (OSS) can be considered a management model that 

arises from the administrative reform of the Brazilian State, in the late 1990s, which 

proposed the flexibility of the bureaucratic model established to make public 

administration more managerial. In the OSS model, it is possible to contract private 

non-profit institutions to carry out health management and care. Contracting takes 

place through an instrument called “management contract” that, according to the 

literature, can comprise the full responsibility for a health service, to intermediate 

employment relationship and contract other services. The adoption of OSS model in 

Brazilian municipalities has grown in recent years, mainly in the state of São Paulo and 

the results of this modality still diverge, as well as the political discussion about the 

motivation to choose the model and the performance of non-state public entities. Thus, 

the mainly issue of this work is to comprehend the determinants of OSS management 

model in a municipality and the relationship with health performance, at Mauá – 

Grande ABC paulista. For this, the case study was the method chosen, as it can cover 

complex contexts that involve multiple stakeholders. Documentary records and 

structured public data were used to encompass the management model, related 

controls, and performance results achieved. It was evidenced that only one OSS has 

operated in the municipality, since 2010, covering the entire health care network, 

intermediating the work relationship and the municipality transferred the management 

of the only hospital to the OSS. With this magnitude, it has committed more than 60% 

of health financial resources. Considering health performance, it was possible to see 

that the hospital has improved the adequacy indicator, however other indicators have 

worsened as hospital and primary care access. The OSS model showed fragile, mainly 

due to the municipality's management resources and magnitude that it covered; 

however, it did not respond the government changes and the liaison with OSS. Thus, 

it is indicated that more studies can be carried out on the impacts of alternating 

governments on health policies and the OSS management model. 

 

KEY-WORDS: Social health organizations; Unified Health System; management 

contracts; health performance; management model  

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Indicadores socioeconômicos e demográficos por município da Região de 
Saúde Grande ABC ................................................................................................... 33 

Tabela 2 - Recursos hospitalares totais e público (SUS), índice de leitos hospitalares 
por habitante população total, por município da Região de Saúde Grande ABC – 
2019 .......................................................................................................................... 34 

Tabela 3 - Índice de leitos hospitalares SUS e privado pela população SUS 
dependente e com cobertura por planos privados de saúde, por município da Região 
de Saúde Grande ABC – 2019 .................................................................................. 35 

Tabela 4 - Gasto público com saúde por esfera de governo por município da Região 
de Saúde Grande ABC – 2019 .................................................................................. 36 

Tabela 5 - Gasto público com saúde e dependência financeira de transferência total 
e por esfera de governo, por município da Região de Saúde do ABC – 2019 .......... 36 

Tabela 6 - Gasto público com saúde e gasto público de orçamento municipal total e 
per capita por município da Região de Saúde do ABC – 2019 ................................. 37 

Tabela 7 - Série histórica da quantidade total de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo – Mauá – 2007 a 2009 ................................................ 40 

Tabela 8 - Série histórica da distribuição percentual de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo – Mauá – 2007 a 2009 ................................................ 41 

Tabela 9 - Série histórica de percentual de gastos com pessoal segundo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Mauá – 2009 a 2019 ....................................................... 44 

Tabela 10 - Série histórica de gastos públicos municipais totais, do orçamento 
municipal, em valores reais (deflacionado IGP-DI), per capita, e variação anual – Mauá 
– 2015 a 2019 ........................................................................................................... 49 

Tabela 11 - Série histórica de gastos públicos municipais totais e por esfera de 
governo, com variação anual – Mauá – 2015 a 2019 ................................................ 49 

Tabela 12 - Série histórica da quantidade total de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo, por nível de atenção e variação anual – Mauá – 2007 a 
2009 .......................................................................................................................... 52 

Tabela 13 – Série histórica de produção hospitalar municipal SUS e comparativos de 
metas do contrato de gestão – Mauá – 2015 a 2019 ................................................ 55 

Tabela 14 - Quadro com a descrição dos instrumentos contratuais do Contrato de 
Gestão – 01/2015 – Mauá ......................................................................................... 56 

Tabela 15 - Série histórica de gasto municipal com o Contrato de Gestão 01/2015, 
deflacionado pelo IGPDI – Mauá – 2015 a 2017 ....................................................... 56 

Tabela 16 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Acesso – Mauá – 2015 a 2019 .................................................................................. 62 

Tabela 17 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Adequação – Mauá – 2015 a 2019 ........................................................................... 63 

Tabela 18 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Efetividade – Mauá – 2015 a 2019 ............................................................................ 64 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Quadro 1 - Histórico de contratações indireta da saúde do município de Mauá e 
partidos que estiveram no governo no período – 2009 a 2018 ................................. 39 



 

 

 SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

1.1 Objetivos...............................................................................................................13 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 13 

2.1 Organizações Sociais de Saúde e questões na administração pública .............. 13 

2.2 Modelo de gestão por Organizações Sociais de Saúde ...................................... 18 

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA ......................................................................... 21 

3.1 Caracterização do Município ............................................................................... 23 

3.2 Implementação da contratação indireta............................................................... 24 

3.2.1 Configuração de contratação por Organizações Sociais de Saúde ................. 24 

3.2.2 Adoção de OSS e a LRF no munícipio ............................................................. 26 

3.3 Capacidade de gestão do município na saúde e o modelo por OSS adotado .... 26 

3.3.1 Planejamento e gestão do município na saúde ................................................ 26 

3.3.2 Modelo de gestão por Organização Social de Saúde ...................................... 27 

3.3 Desempenho dos Serviços de Saúde do município ............................................ 30 

3.4 Composição do referencial teórico ...................................................................... 31 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO ............................................................................... 32 

4.1 Caracterização do Município ............................................................................... 32 

4.1.1 Condições socioeconômicas e demográficas ................................................... 32 

4.1.2 Estrutura do sistema de saúde locorregional ................................................... 33 

4.2 Implementação da contratação indireta no município ......................................... 37 

4.2.1 Configuração de contratação por Organizações Sociais de Saúde ................. 38 

4.2.2 A adoção de OSS e a LRF no munícipio .......................................................... 43 

4.3 Capacidade de gestão do município na saúde e o modelo por OSS adotado .... 45 

4.3.1 Planejamento e gestão do município ............................................................... 45 

4.3.2 O Contrato de Gestão 01/2015 ........................................................................ 50 

4.4 Desempenho do sistema de saúde municipal ..................................................... 61 

5 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 65 

6 LIMITAÇÔES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS ............... 67 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 69 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

O modelo de gestão por Organizações Sociais de Saúde (OSS) tem incitado 

debates em todas as esferas políticas, pois alterou a atuação da administração 

pública, abrindo espaço para maior participação de instituições privadas não lucrativas 

no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com a recém conquista, à época, de um sistema de saúde público e universal, 

pela Constituição de 1988, a proposta de reforma grencial do Estado brasileiro, de 

1995 a 1998, trouxe questionamentos quanto às motivações ideológicas e aos 

possíveis desdobramentos contrários aos princípios do SUS. 

 A adoção do modelo não avançou na esfera federal, porém sua inserção tem 

se dado em estados e municípios, até então. Inicialmente, isso ocorreu em governos 

estaduais próximos ao presidente da época, mas seguiu sendo adotado, mesmo por 

governantes municipais de legendas opositoras. 

O processo de descentralização e municipalização do SUS, com foco na 

Atenção Básica como porta de entrada do sistema, também influenciou nesse 

processo. Nota-se que houve um avanço do número de estabelecimentos de saúde 

de gestão municipal, de 80 mil em 2005 para 308 mil em 20201, alcançando em abril 

de 2020 a cobertura da Atenção Básica de 76,5% da população – mais de 160 milhões 

de habitantes brasileiros2.  

Em 2013, as OSS estavam presentes em 1.215 municípios distribuídos em 26 

dos 28 estados brasileiros, concentradas principalmennte na região Sudeste, 

notando-se a relevância da modalidade (RAMOS e SETA, 2019). 

Coelho e Greve (2016) identificaram que a decisão de governo pelo modelo de 

OSS em municípios do estado de São Paulo ocorreu devido à limitação de gastos 

públicos com pessoal advinda da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada 

em 2000, ainda vigente,. 

Além das restrições da LRF em gastos com pessoal, a flexibilização das OSS 

no processo de contratação de trabalhadores e a possibilidade de rápida expansão 

 
1 Consulta feita pela autora em junho de 2020 – Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES – Quantidade por Ano/mês competência segundo 
Região; Tipo de Gestão: Municipal; Período: Ago/2005 a Mai/2020. 
2 Consulta feita pela autora em junho de 2020 – Fonte: Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde – Departamento de Saúde da Família – Unidades Geográficas: BRASIL; Período: 
Abr/2020. 
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da rede de saúde têm sido apontado como outro motivador para a adoção desse 

modelo. 

As pesquisas científicas acerca do tema também têm avançado, principalmente 

quanto aos resultados de gestão do modelo por OSS, os quais têm apresentado, ora 

maior eficiência, ora desvantagens de desempenho, bem como questões com o 

efetivo controle público.  

Dessa forma, considerando a proposta do Mestrado Profissional, o presente 

Trabalho Aplicado tem como o objeto de pesquisa o município de Mauá, que está 

localizado na Região de Saúde do Grande ABC paulista, o qual foi escolhido pela 

experiência da discente em um cargo de gestão municipal, frente às questões 

encontradas sobre o modelo de gestão por Organização Social de Saúde adotado. 

 

1.1 Objetivos 

 

Analisar a implementação e o modelo de gestão por Organização Social de 

Saúde e seus determinantes no desempenho do sistema de saúde no município de 

Mauá – São Paulo. 

 

Específicos 

Caracterizar o Município estudado com relação às condições socioeconômicas 

e demográficas e aos recursos financeiros e de estrutura do Sistema Único de Saúde 

locorregional; 

Descrever e analisar a conjuntura municipal quanto à contratação indireta e a 

adoção de Organizações Sociais de Saúde; 

Descrever e analisar o modelo de gestão por OSS adotado no município quanto 

à abrangência, controle e resultados, interseccionando com a capacidade de gestão 

municipal. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Organizações Sociais de Saúde e questões na administração pública 

As Organizações Sociais de Saúde (OSS), no Brasil, é um desdobramento do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que foi um dos pontos 
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centrais do governo de Fernando Henrique Cardoso (Partido da Social Democracia 

Brasileira – PSDB – 1995 a 2002). Essa reforma, proposta em 1995, tinha à frente o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) (SANO e ABRUCIO, 2008). 

A base teórica trazia a proposição de um modelo gerencial à administração 

pública, de maior eficiência frente ao aumento da demanda dos gastos em políticas 

sociais, como saúde e educação, advindas da Constituição de 1988, bem como da 

necessidade de ajuste fiscal do Estado frente à crise econômica de 1994 (SANO e 

ABRUCIO, 2008) (SANTOS, 2016) (TRAVAGIN, 2017) (RAMOS; SETA, 2019). 

Os modelos de administração pública podem ser definidos como 

patrimonialista, burocrático e gerencial, sendo a base diferencial entre eles a distinção 

do interesse, ou seja, o uso do poder do governante e o respectivo resultado da 

administrção (SECCHI, 2009).  

No modelo patrimonialista, o Estado não distingue o bem público do bem do 

governante, ou seja, o governante utiliza o poder da instituição pública para interesses 

próprios, tendo como característica a corrupção e o nepotismo (SANTOS, 2016). 

O modelo burocrático tem como base a impessoalidade, o profissionalismo e a 

racionalidade, com o objetivo de exercer o poder de forma racional superando o 

modelo patrimonialista. Tem foco na eficiência da dos processos da organização, para 

então, obter os resultados de eficiência econômica (SECCHI, 2009).  

Já o modelo gerencial veio da crítica ao modelo burocrático, que pode ser 

também classificado como Nova Gestão Pública – NGP (New Public Management), 

considerado um modelo normativo, com maior foco nos resultados a serem obtidos, 

baseado em três pilares: eficiência, eficácia e competividade (SANTOS, 2016) 

(SECCHI, 2009). 

Na Reforma da Administração Pública advinda do PDRAE, o modelo gerencial 

se diferencia no objetivo e na forma de controle, se voltando para os resultados, 

superando a administração burocrática que se concentra no processo, sendo o 

instrumento contratual o principal fator de controle (BRESSER-PEREIRA, 2000). 

Além disso, Sano e Abrucio (2008) colocam que a superação do modelo 

burocrático estaria na correção do engessamento que esse se encontrava, dando a 

flexibilidade ao processo, mas não exclui a necessidade de um corpo burocrático 

robusto voltado ao controle, ampliando a sua responsabilidade em relação aos 

cidadãos. 
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Críticas da reforma brasileira trazem que o PDRAE, bem como NGP, teve 

influência da corrente neoliberal após as crises econômicas capitalistas das décadas 

de 1970 e 1980. Essa corrente atribuiu tais crises ao modelo de Estado de “welfare”  

sendo uma “ameaça à liberdade da iniciativa privada e tido como “‘inchado', 

'ineficiente', 'burocrático', 'rígido', 'irresponsável'” e, portanto, pregava a ideia de 

Estado mínimo (TRAVAGIN, 2017, p.997). 

Segundo Travagin (2017), esse movimento traria uma desconstrução da 

recente Constituição brasileira, principalmente na execução e consolidação do direito 

à saúde, traduzida pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), em que a 

participação do Estado é de caráter protetivo social (Estado Social). 

Fonseca (2019) reforça a crítica acima quanto à influência das forças 

neoliberais e acrescenta que a proposta poderia se caracterizar como “governo 

empresarial” por também referir-se: 

 

“à lógica do consumidor, particularmente do denominado “cidadão 
consumidor” de bens e serviços públicos, e também da competição entre si 
de agências e equipamentos estatais para provisão de “serviços internos” ao 
próprio Estado e, em certos casos, a competição entre agentes públicos e 
privados para que o “cidadão consumidor” seja “soberano” em sua “escolha”. 
Aqui, a lógica da suposta “soberania do consumidor” é transposta ao Estado.” 
(FONSECA, 2019, p. 402) 

 

As influências neoliberais também se desdobraram em outros aspectos da 

saúde quando, no mesmo governo, em 1998, foi regulamentado o mercado privado 

de planos de saúde, que segundo Cadette Junior (2019) “se a saúde, que deveria ser 

um direito de todos, torna-se mercadoria, transforma-se então num objeto de consumo 

que de certo modo pode não estar ao alcance de todos” (p. 33). 

Nesse sentido, não havia apoio integral no governo quanto ao PDRAE, pois 

havia maior preocupação com a crise econômica e com o ajuste fiscal (diminuição do 

Estado). Como o modelo proposto mantinha o financiamento pelo Estado, na 

perspectiva da equipe econômica, isso gerava conflitos entre as contas públicas e a 

proposição da administração gerencial (REZENDE, 2004 apud SANO e ABRUCIO, 

2008). 

Nessa disputa, no ano de 2000 foi sancionada a Lei Complementar n.º 101, a 

chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que estabelece, em regime nacional, 

parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo 

(União, Estados e Municípios) brasileiro. 
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Por essa lei, o percentual do gasto público com pessoal, ou seja, de 

trabalhadores de vínculo direto com a administração pública (servidores), foi 

restringido à 54% de todo o orçamento municipal. 

Há críticas quanto a LRF por impactar, principalmente, o setor saúde, dado que 

é fundamentalmente de serviços. Além disso, desde a época, há alta atividade e 

incentivo para a municipalização e expansão do Sistema Único de Saúde. Não 

obstante, tal lei também justificou (ou incentivou) a adoção do modelo gerencial por 

Organizações Sociais de Saúde (COELHO e GREVE, 2016). 

O PDRAE propôs também a divisão em setores da administração pública   em 

atividades exclusivas (polícia, regulamentação, fiscalização, fomento e seguridade), 

em serviços não exclusivos (universidades, hospitais e centros de pesquisa) e 

produção para o mercado (empresas estatais) (SANTOS, 2016). 

 A saúde foi considerada não exclusiva e “corresponde ao setor onde o Estado 

atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas” 

(BRASIL, 1995 p. 41) e traz o debate de que a provisão dos serviços de saúde é uma 

atribuição do Estado brasileiro (pela Constituição Federal, traduzida nos princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS), mas a produção desses serviços poderia se dar por 

meio de contratação direta ou indireta (COELHO e GREVE, 2016). 

Segundo Di Pietro (2019), a nomenclatura “pública não-estatal”, está 

relacionada a empresas privadas sem fins lucrativos que prestam um serviço público 

com auxílio e controle do Estado. Tais empresas não entram no arcabouço jurídico da 

admistração pública direta, podendo também ser considerada, no direito, como 

empresas paraestatais. 

Para dar forma à relação do Estado com as instituições públicas não-estatais, 

o PDRAE  coloca que a transferência desses serviços se daria 

 

“através de um programa de “publicização”, transformando as atuais 
fundações públicas em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, que tenham autorização específica do poder 
legislativo para celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim 
ter direito a dotação orçamentária” (BRASIL, 1995, p.46). 
 
 

Di Pietro (2019) coloca que a criação das Organizações Sociais (OS) é o 

emprego de uma nova terminologia para a instituição de parceria entre o poder público 

e uma organização não governamental. Isso se dá por um processo de titularização 



17 

 

de entidades qualificadas pelo poder público, considerando certos critérios e, tal 

procedimento, tem autorização do poder legislativo. 

Não há consenso, entre os teóricos, sobre a definição de OS. Alguns autores 

as consideram também como o terceiro setor por titularizar entidades privadas sem 

fins lucrativos. Ou seja, avaliam o processo de titularidade de uma entidade como uma 

classificação de mercado (DI PIETRO, 2019). 

A mesma autora critica o desdobramento do PDRAE na Lei Federal n.º 9.637 

de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais e 

cria o Programa Nacional de Publicização, pois traz em seu bojo a substituição do 

Estado na prestação dos serviços de saúde ao permitir a utilização de bens e 

patrimônios públicos, bem como serem mantidas com recursos financeiros públicos. 

Nesse sentido, entra o paradigma de formação de paramercado ou quase-

mercado, devido a introdução da contratação por OS e seus desdobramentos na 

composição organizacional da administração pública (Ferlie et al apud BARBOSA e 

ELIAS, 2010). 

Muitas vezes as Organizações Sociais de Saúde gerenciam o quadro de 

pessoal de vínculo de administração direta (servidores), bem como todos os demais 

recursos de uma ou mais unidades de saúde, caracterizando a transferência da 

responsabilidade do Estado para a OSS (DI PIETRO, 2019). 

Frente à essas questões, o modelo gerencial, traduzidas em Organizações 

Sociais (de Saúde), esteve na discussão da esfera político-partidária, sendo o  Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) o defensor e propagador desse modelo 

(FONSECA, 2019) (COELHO e GREVE, 2016) (MCGREGOR et al, 2017). 

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

entraram, em 1998, com uma petição de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 

n.º 1.923) do modelo de Organizações Sociais, argumentando que havia 

enfraquecimento dos controle interno e externo sobre as OS, destacando-se: a 

exclusão de necessidade do processo de licitação para contratação; e o caráter 

jurídico da OS não se subordina aos preceitos da administração pública (COELHO e 

GREVE, 2016) (RAMOS e SETA, 2019). 

Apesar desse movimento partidário, Coelho e Greve (2016) identificaram que 

os municípios de governo do Partido dos Trabalhadores (PT) também recorreram à 

modalidade de contratação indireta (convênio) e os do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) utilizaram o contrato de gestão por OSS. Divergem no modelo de 
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gestão da contratação indireta, sendo de forma mais participativa, os governos 

petistas e mais contratualistas, os tucanos. 

As autoras apontaram, assim como McGregor et al (2017), que os principais 

motivadores para adoção de contratação indireta foram os limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, na flexibilização da contratação e expansão dos serviços de 

saúde. 

Por outro lado, Ramos e Seta (2019), ao analisar os percentuais de gastos com 

pessoal, considerando a LRF, das capitais do sudeste brasileiro, identificaram que 

todas as cidades apresentavam percentuais distantes do limite máximo (54%), sendo 

que São Paulo, no ano do estudo, apresentava 34,39%. Isso provavelmente se deu 

pela já avançada adoção do modelo tanto no estado de São Paulo, quanto no 

município.  

Além dos debates já apresentados, quanto as questões políticas-partidárias e 

da administração pública, é importante compor como as organizações sociais de 

saúde tem se conformado e quais os resultados obtidos. Dessa forma, a seguir é 

abordado sobre o modelo de gestão por OSS e seus desdobramentos. 

 

2.2 Modelo de gestão por OSS 

Modelo de gestão compreende a “forma”, ou seja, como se organiza, é 

modelada e quais técnicas são empregadas na gestão dos recursos materiais e 

financeiros (ordenamento de elementos de um conjunto). Também considera a 

“função”, ou seja, a que a organização se propõe a fazer e qual tarefa a se realizar 

(FERREIRA, 2015). 

O modelo de gestão, pode dar mais ênfase à forma ou à função dependendo 

do contexto e do momento. Tem como objetivo facilitar o alcance de níveis elevados 

de eficiência, eficácia e efetividade. Para alcançar tais níveis é necessário que haja 

coerência entre a natureza da tarefa a que se propõe e o como é realizado 

(FERREIRA, 2015). 

Com relação às OSS, a própria reforma da administração pública altera o 

modelo de gestão e, segundo Coelho e Greve (2016), há várias conformações da 

adoção de OSS,  em que utilizam o instrumento contratual Contrato de Gestão, onde 

hospitais e centros de saúde públicos são geridos por OSS. Ainda o instrumento 

contratual Convênio também é praticado, em que a a instituição contratada intermedia 
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a relação de trabalho com profissionais da saúde, mas a gestão é feita por 

trabalhadores de vínculo direto com a administração pública. 

Segundo a “Lei das OS” - Lei Federal n.º 9.637:  

“entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder 
Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à 
formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades 
relativas às áreas relacionadas” (BRASIL, 1998) 

 

Vale destacar que o Contrato de Gestão (CG) soma às outras modalidades de 

parceria entre o poder público e as entidades privadas como convênio, contrato de 

direito público, concessão administrativa, que podem ser praticadas para área da 

saúde, mas o CG está relacionado diretamente às entidades qualificadas como OS(S) 

(DI PIETRO, 2019). 

Segundo Di Pietro (2019) o convênio é possível ser utilizado para contratação, 

e usualmente é utilizado, estabelecendo colaboração na execução de serviços 

comuns, com as autarquias e fundações públicas, e com instituições privadas sem 

fins lucrativos, não se cogitando propriamente a prestação de serviço. 

Essa mesma autora reforça, do ponto de vista do direito, que as parcerias para 

o setor saúde com entidades privadas (com ou sem fins lucrativos) devem ser de 

caráter complementar aos serviços de saúde públicos. Além disso, a instituição 

privada não poderia assumir o serviço como um todo, ou seja, a contratação de 

trabalhadores para a realização do atendimento e a gestão de um serviço ou 

estabelecimento.  

Não obstante, há diversos instrumentos e moldes de organizações na relação  

com as OSS, como comentado, e o instrumento Contrato de Gestão têm sido utilizado. 

A lógica de responsabilização desse instrumento é o de controle dos 

resultados. É no contrato em que deveriam constar o plano de atuação e as metas a 

serem atingidas pela OSS (SANO e ABRUCIO, 2008). 

O Art. 7º da Lei Federal das OS coloca que o contrato de gestão deve conter: 

“especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a 
estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de 
execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação 
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 
produtividade” (BRASIL, 1998). 

 
Para acompanhar a execução do contrato e avaliar o atingimento (ou não das 

metas contratualizadas), ainda nessa Lei, compõe-se uma “comissão de avaliação, 

indicada pela autoridade supervisora da área correspondente” (BRASIL, 1998). 
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Sano e Abrucio (2008) apontaram que, na área da saúde, mais especificamente 

na experiência do governo do estado de São Paulo,  a execução do controle pela 

Comissão foi um dos pontos de sucesso da adoção das OSS, por ter um núcleo 

burocrático estratégico e com capacidade de monitoramento e avaliação dos 

indicadores. 

Já Vieira e Fleury (2016) apontam que no Município do Rio de Janeiro, a 

estrutura de controle do governo municipal, para avaliar os contratos de gestão com 

as OSS, foi inadequada e negligenciada, analisando que o modelo gerencialista, 

proposto no município, tornou-se em um modelo que incentiva o comportamento 

patrimonialista. 

Barbosa e Elias (2010), também na avaliação da experiência do estado de São 

Paulo com os hospitais gerenciados por OSS, avaliaram que a autonomia 

administrativa e financeira dos recursos deram vantagens à contratação por OSS e 

que isso aludiu a uma maior capacidade de controle e avaliação do gestor estadual, 

bem como maior domínio dos órgãos de controle externo sobre o processo de avalição 

e resultados.  

 Segundo os mesmo autores:  

“diferentemente do que poderia supor, [o modelo gerencial por OSS] não 
referendam uma imagem do público como expressão de ineficiência 
administrativa, mas sublinham alguns elementos condicionantes em seu 
desempenho, ancorados em regras incompatíveis com a velocidade das 
respostas que este (o setor público) deve promover, tendo em vista as 
demandas e necessidades da população. O descompasso entre os tempos 
técnico e administrativo em um setor como saúde tem repercussões 
importantes sobre a capacidade do setor em operar mudanças nos 
indicadores de morbidade e mortalidade da população” (BARBOSA e ELIAS, 
p. 2493/2494, 2010) 

 

 Coelho e Greve (2016) apontaram que os estudos que se concentraram na 

adoção de OSS para a gestão dos hospitais mostraram também ganho de 

produtividade. Para os serviços de Atenção Básica, estudados pelas autoras, isso 

também se concretizou, sendo os motivos: o incentivo dos contratos à informatização 

dos serviços de saúde pelas OSS; e a forma de avaliação das OSS baseada na 

produtividade. Contudo, o estudo não demonstrou que o ganho no número de 

atendimentos e procedimentos tiveram impacto na melhoria das condições de saúde 

nos municípios estudados, mas também não apresentaram piora. 

 Ramos e Seta (2019) também avaliaram a Atenção Básica, demonstrando que 

a cobertura se expandiu rapidamente no Rio de Janeiro, ao adotar o modelo por OSS, 
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refletindo na melhoria dos indicadores de desempenho como a proporção de 

internações por condições sensíveis à atenção básica. Por outro lado, as capitais da 

região sudeste que não adotaram o modelo (Vitória e Belo Horizonte) apresentaram 

melhores resultados nos indicadores selecionados em geral. Concluíram que não 

houve “vantagem” do modelo de gestão por contratação indireta (OSS) sobre a 

prestação de serviço direta. 

Kruger e Reis (2019), ao analisar os instrumentos de planejamento de gestão 

do SUS em estados selecionados, identificaram que não é explícita a contratualização 

de OSS e que os Planos Estaduais de Saúde não refletiram à expansão desse modelo 

de gestão e, portanto, não menciona os seus resultados. O que deixa os interesses, 

motivos da escolha e a fiscalização fora do debate e controle social, traduzido nos 

Conselhos de saúde. 

A adoção do modelo por Organizações Sociais de Saúde tem ocorrido, 

tomando formas como intermediação de contratação de trabalhadores ou de gestão 

plena dos serviços e estabelecimentos de saúde. 

Avanços na expansão de atendimentos foi evidenciado, mas ainda não é 

possível afirmar que, com as OSS, há real impacto na saúde da população, estando 

interrelacionados os resultados do modelo à capacidade de gestão do governo. Os 

controles, tanto interno quanto externo, ainda carecem de melhorias e maior 

transparência na decisão por esse modelo. 

Dessa forma, o presente estudo busca trazer à luz a experiência com o modelo 

de OSS, nos temas elencados acima, em um município que, mesmo estando na 

Região Metropolitana de São Paulo, não faz parte do rol de municípios que geralmente 

estão em evidência, contribuindo para pluralidade do evento estudado. Para isso, a 

seguir está apresentada a metodologia deste Trabalho Aplicado. 

 

 

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A proposta de pesquisa utilizou a abordagem qualitativa e do tipo exploratória, 

pois tem como base a seleção intencional do objeto de estudo e da coleta de dados 

(CRESWELL, 2010). 

A estratégia utilizada foi a de Estudo de Caso, sendo essa a que mais se 

adequou ao tema e objeto da pesquisa, pois é uma abordagem de investigação que 

busca explorar, compreender, descrever fatos e contextos complexos em que há 
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diversos fatores envolvidos, bem como a possibilidade de transformar o caso 

analisado (ARAÚJO et al, 2008).  

Além disso, segundo Yin (2005), o Estudo de Caso se adapta à pesquisa 

quando se procura evidenciar interações de fatores relevantes e específicos de uma 

única instituição, descrevendo ou analisando o fenômeno contemporâneo no contexto 

de vida real, quando se tem a pretensão de abranger a dinâmica dos acontecimentos, 

do programa ou do processo ou quando há situações altamente politizadas e que 

envolvem muitos interessados. 

Para dar conta desse tipo de pesquisa é necessário que os pesquisadores e 

leitores compreendam que é uma estratégia limitada e que nem sempre os eventos e 

processos são claros e precisos. Geralmente recorre-se a fontes múltiplas de dados 

como observações diretas e indiretas, entrevistas, registros audiovisuais e 

documentais (FREITAS e JABBOUR, 2011). 

As vantagens da coleta de dados com base em documentos são as de permitir 

que o pesquisador entre em contato com a linguagem escrita dos participantes, dada 

a atenção e critérios desses ao compilar os dados e é uma fonte de informação 

pertinente. Por outro lado, os materiais coletados podem estar incompletos ou mesmo 

prejudicar a sua obtenção por não estarem publicitados (CRESWELL, 2010). 

A presente pesquisa utilizou-se de registros documentais, de dados 

estruturados e indicadores públicos para atender aos objetivos, considerou-se que o 

objeto de estudo é um ente federativo e que sua natureza já traz a concessão para 

fins acadêmicos e de acompanhamento da sociedade, como parte do processo 

democrático. 

Optou-se pelos indicadores da matriz de Indicadores e Dados Básicos para a 

Saúde – IDB da Rede Interagencial de Informação para a Saúde – Ripsa 

(http://www.ripsa.org.br/) e do Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de 

Saúde – PROADESS (https://www.proadess.icict.fiocruz.br/). 

Fez-se um comparativo das dimensões das matrizes e respectivos indicadores 

e selecionou-se os indicadores de acordo com a disponibilidade de dados municipais 

nas fontes pesquisadas. 

Buscou-se também: atos legislativos, executivos e de outras entidades 

autônomas de fiscalização dos recursos públicos; documentos contratuais e relatórios 

gerenciais publicitados; e dados de condições de vida e saúde e de desempenho de 

http://www.ripsa.org.br/
https://www.proadess.icict.fiocruz.br/
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serviços de saúde. Todos dispostos nos sítios eletrônicos oficiais. Todas as fontes de 

documentos e base de dados foram consultadas e extraídas em maio de 2020. 

O percurso metodológico se deu com base na perspectiva que a 

implementação de um modelo de gestão perpassa pela “forma”, ou seja, como o 

processo foi realizado, quais recursos foram utilizados e suas intersecções. Com 

relação à sua “função”, ou seja, coerência e compatibilidade do que se propôs a fazer 

e quais os resultados no sistema de serviço de saúde. Considerou-se também o 

contexto socioeconômico e político em que o objeto de pesquisa está inserido. O 

detalhamento de como foram coletados e organizados os dados, bem como a 

respectiva estrutura de apresentação e análise se refletem nos tópicos seguintes. 

 

3.1 Caracterização do Município 

 Para contextualizar as condições de vida e saúde do município foram 

selecionados seis indicadores, dos vinte e nove propostos, nas dimensões 

“Demográficos” e “Socioeconômicos” para o IDB – RIPSA e da dimensão 

“Determinantes da Saúde” pelo PROADESS: População total (ano base 2019), 

Densidade demográfica (ano base 2010), Produto interno bruto (PIB) per capita (ano 

base 2017), Renda média domiciliar per capita (ano base 2010) e Índice de 

Desenvolvimento Humano (ano base 2010). A fonte de dados foi o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. 

Outro indicador incluído foi “Cobertura por planos de saúde”, que é classificado 

na dimensão “Cobertura” pelo IDB – RIPSA e “Acesso” pelo PROADESS, que traz a 

análise de que uma parte da população pode utilizar outra rede de serviços de saúde, 

por meio de planos de saúde privado, que não a rede pública. A análise desse 

indicador considera a extensão da população que utilizaria exclusivamente os 

serviços públicos, descartando a possibilidade de pagamento direto a serviços 

privados. 

  A autora corrobora com Bahia (2008) em que, considerar uma população “SUS 

dependente” – de possível utilização exclusiva dos serviços públicos,  para 

planejamento em saúde, reforça um Sistema Único de Saúde segmentado por poder 

de compra, afastando do princípio de universalidade, em que todos os brasileiros 

deveriam ter acesso ao sistema.  
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Contudo, para este trabalho, acredita-se que tal indicador possa trazer também 

a extensão de responsabilidade da atuação do Estado, traduzido no ente federado 

municipal. 

Além disso, traz base para a caracterização socioeconômica, pois os planos de 

saúde se concentram em planos coletivos empresariais, os quais cobrem os 

trabalhadores com vínculo formal de trabalho (BAHIA, 2008).  

A fonte de dados foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 

combinação com os dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 O detalhamento da definição e uso dos indicadores pode ser encontrado no 

Anexo I – Definição e utilização dos indicadores demográficos e socioeconômicos 

selecionados. 

Seguidamente, o município e a região foram analisados comparativamente 

quanto aos recursos físicos e financeiros de saúde disponibilizados no ano de 2019, 

sendo a fonte de dados o Ministério da Saúde por meio do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Para isso, foram selecionados cinco indicadores, dos trinta e três indicadores, 

da dimensão Recursos do IDB – RIPSA e dimensão Estrutura – Recursos e Estrutura 

– Financiamento do PROADESS. Adicionou-se o indicador Percentual de Gasto 

Municipal com Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) para analisar o 

cumprimento da Lei Federal n.º 141 de 2012 que estabelece valores mínimos a serem 

gastos com saúde para manutenção do sistema em cada esfera de governo. O 

detalhamento da definição e uso dos indicadores está no Anexo II – Definição e 

utilização dos indicadores de recursos. 

 

3.2 Implementação da contratação indireta 

 

3.2.1 Configuração de contratação por Organizações Sociais de Saúde 

Nesse tópico circunstanciou-se o município quanto ao início de contratação 

indireta, a conjuntura político-partidária, cumprimento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e desdobramentos legais para a adoção do modelo de gestão por Organização 

Social de Saúde.  
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Considerou-se como contratação indireta a contratação de entidades de 

natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos, em que o objetivo do contrato 

era o de gestão e/ou execução de ações de saúde e prestação de serviços. 

Primeiro, fez-se uma investigação da história do município sobre a contratação 

de terceiros e utilizou-se do sítio eletrônico do município (http://www.maua.sp.gov.br/), 

em Portal da Transparência -> Contratos e Atas -> Contratos. Buscou-se, no sistema 

de informação disponibilizado, a palavra “saúde” como objeto contratual, sem restrição 

de tempo, que trouxe 86 registros. Dentre esses, analisou-se quais contemplavam o 

objeto contratual como “gestão” e/ou “execução de ações de saúde”. Resultou-se em 

dois registros: um Convênio com uma Associação, no ano de 2009; um Contrato de 

Gestão com uma Fundação, no ano de 2010. 

Nesse sentido, ainda no Portal da Transparência municipal, em Portarias e 

Decretos, buscou-se a palavra-chave Organizações Sociais de Saúde para encontrar 

também a legislação municipal. Nesse mesmo local de busca, pesquisou-se os nomes 

das empresas que foram contratadas, resultando no Decreto de Qualificação da 

Fundação como Organização Social de Saúde, as Portarias da Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão e a Portaria da 

Controladoria Interna do município sobre abertura e fechamento de Comissão 

Sindicante e Processante. 

Como o conteúdo dos instrumentos contratuais não estavam disponíveis no 

sítio eletrônico do município, buscou-se no sítio eletrônico das entidades contratadas. 

Foi encontrado um contrato de gestão, o Contrato de Gestão 01/2015 com a Fundação 

e seu anexo Plano Operativo Hospitalar (POH-2015). 

Para validação dos achados históricos de contratação indireta acima 

mencionados, utilizou-se dos dados quantitativos de profissionais de saúde 

cadastrados no Ministério da Saúde – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), desde a data de início do banco de dados, 2007, até 2019. 

Os dados foram tratados quanto ao “Vínculo Empregador” sendo classificados, 

para esse estudo, como: 

a. “DIRETA” os vínculos cadastrados como Cargo Comissionado, Empregado 

Público, Empregado Público Celetista e Estatutário;  

b. “INTERMEDIADO” os vínculos cadastrados como Intermediado Por 

Organização Social (Os), Celetista, Pessoa Física, Pessoa Jurídica; 

http://www.maua.sp.gov.br/


26 

 

c. “OUTROS” os vínculos cadastrados como Autônomo, Contratado 

Temporário Ou Por Prazo/Tempo Determinado, Contrato Por Prazo 

Determinado, Estagiário, Intermediado Por Empresa Privada, Intermediado 

Por Ong, Sem Intermediação (RPA), Bolsista e Residente; 

d. “SEM TIPO”. 

Filtrou-se por estabelecimentos de saúde de “Gestão Municipal”. 

A análise se deu por série histórica, variação entre o ano 2007 e 2019, e 

respectiva proporção entre os vínculos. 

 

3.2.2 Adoção de OSS e a LRF no munícipio 

Considerando o referencial teórico quanto aos motivadores para a adoção de 

Organizações Sociais de Saúde, fez uma análise histórica do percentual de gasto com 

pessoal do município com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entre 2009 

(período de registro de primeira contratação indireta no município) e 2019, sendo a 

base de dados os Relatórios do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro (Siconfi) em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf até 2014. 

De 2014 a 2019 os dados foram extraídos do Portal da Transparência municipal em 

“Planejamento Orçamentário”. 

 

3.3 Capacidade de gestão do município na saúde e o modelo por OSS adotado 

3.3.1 Planejamento e gestão do município na saúde 

A ausência dos instrumentos contratuais nos sítios públicos, de 2009 a 2014, 

de contração indireta, prejudicou a análise do período inicialmente proposto, sendo 

redefinido o recorte temporal para 2015 a 2019 a partir desse tópico. 

Para contemporizar os fatores de gestão do Município que guardam relação 

com a contratação da Organização Social de Saúde e com o desempenho em saúde, 

no período de 2015 a 2019, fez-se o exercício de analisar os instrumentos de 

planejamento e gestão e recursos físicos e financeiros disponíveis. 

Detalha-se a conjuntura do município iniciando pela análise do Planejamento 

de Saúde, por meio do Plano Municipal de Saúde (PMS), Programações Anuais de 

Saúde (PAS) e respectivas prestações de constas nos Relatórios Anuais de Gestão 

(RAG). Valeu-se do Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf%20até%202014
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(SARGSUS3) (https://sargsus.saude.gov.br/) e das informações do sítio eletrônico do 

município. 

Dentre as Diretrizes dos Planos Municipais, foram selecionados os Objetivos e 

as Ações dos PAS de ampliação de estabelecimentos e serviços de saúde, 

acompanhando a sua conclusão pelo RAG, que poderiam implicar em novas 

contratualizações para a gestão e/ou execução de ações de saúde. O detalhamento 

das diretrizes, objetivos e metas selecionados está em anexo (Anexo VI – Objetivos, 

Ações e Metas selecionados do Plano Municipal de Saúde 2014 a 2017, Planos 

Anuais de Saúde e Programações Anuais de Saúde 2015 a 2017 – Mauá). 

Como o PMS, PAS e RAG de 2018 e 2019 não estavam disponíveis utilizou-se 

a base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 

sua série histórica, para avaliar a composição e ampliação de contratos de trabalho. 

Com relação a disponibilização de recursos financeiros para manutenção das 

ações de saúde no município, entre 2015 e 2019, fez um apanhado histórico dos 

indicadores de saúde Recursos do IDB – RIPSA e dimensão Estrutura – 

Financiamento do PROADESS, selecionados e citados no tópico anterior. Para 

deflação dos valores a valores reais, base 2019, foi utilizado o Índice Geral de Preços 

– Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas, disponível no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil – Calculadora do cidadão 

(https://www3.bcb.gov.br/). 

 

3.3.2 Modelo de gestão por Organização Social de Saúde 

Para compreender o modelo de gestão adotado pelo município com relação à 

Organização Social de Saúde, valeu-se do contrato de gestão que estava disponível 

publicamente, o 01/2015, abordando os seguintes temas: 

  

A) Abrangência da contratualização e a conformação do modelo de gestão com a 

Organização Social de Saúde (OSS) 

Com relação aos serviços e estabelecimentos de saúde que o contrato 

envolvia, identificou-se tais elementos no conteúdo do instrumento Contrato de 

 
3 Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) foi o sistema oficial até 2017 – 
Portaria MS n.º 2.135/2013 do Ministério da Saúde, mas ainda disponibiliza os anos seguintes. A partir 
de 2018 (Portaria MS n.º 01/2017), o digiSUS deveria substituir o SARGSUS, mas foi instituído somente 
em 2019 pela Portaria MS n.º 750 e o acesso público ainda não está disponível. 

https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/login!usuarioLogado.action?SARGSUS_TOKEN=7I4L-Y43V-4DFE-LZKE-PFJG-G7AK-8DAV-Z7R1
https://www3.bcb.gov.br/
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Gestão 01/2015 e no anexo Plano Operativo Hospitalar (POH-2015). Confrontou-se 

com os dados de Estabelecimentos de Saúde e Cadastro Profissionais do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do Plano Municipal de Saúde. 

Para compreender os níveis de transferência da gestão, ou seja, se o município 

optou por ter o quadro gerencial das unidades de saúde intermediado pela OSS, 

analisou-se o conteúdo do Contrato de Gestão e Plano Operativo Hospitalar (POH-

2015). Para confrontar os achados, buscou-se leis que correspondessem à estrutura 

administrativa e organizacional do município, no Portal da Transparência municipal, 

utilizando as palavras-chave “estrutura administrativa” e “estrutura organizacional”. 

Com base nos achados acima, avaliou-se a composição da intermediação de 

contratação de pessoal pelos níveis de atenção do sistema e dos serviços de saúde 

(Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, Atenção Especializada, Atenção Básica, 

Proteção  e Vigilâncias em Saúde e Gestão) utilizando a base de dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

B) Plano Operativo do Contrato de Gestão 

 Para identificar os Indicadores e Metas de resultado contratualizados, 

analisou-se o conteúdo do Plano Operativo Hospitalar (POH-2015) do Contrato de 

Gestão (CG) 01/2015.  

Quanto à organização municipal para acompanhamento do CG, analisou-se a 

série histórica das Portarias encontradas sobre a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização do Contrato de Gestão 01/2015. 

Buscou-se relatórios gerenciais operacionais e financeiros no sítio eletrônico 

do município e da OSS contratada. Na ausência de tais documentos, analisou-se o 

cumprimento das metas de produção estabelecidas com os dados do banco do 

Ministério da Saúde, tabnet DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS).  

Achados de outras fontes, quanto à execução financeira e novas 

contratualizações, foram incluídos na análise como a abertura da Comissão 

Sindicante e Processante da Controladoria Interna do Município e apontamentos no 

relatório da Ação Civil Pública do Ministério Público que é abordado a seguir. 

 

C) Controle Externo do Contrato de Gestão 
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 Os conceitos de “controle” seguiram a proposta de Vieira (2016) em sua 

dissertação de mestrado e foi adaptado para os órgãos municipais, sendo: 

- Controle Gerencial: realizado pela própria Organização Social de Saúde, por 

intermédio do Conselho de Administração, com base na elaboração e 

acompanhamento dos Relatórios Gerenciais e de Atividades (indicadores e 

metas pactuadas pelo contrato de gestão; prestação de contas financeira); 

- Controle Interno: realizado pelo poder executivo (prefeitura ou secretaria de 

saúde), por meio da Comissão de Fiscalização, Avaliação e Controle, com base 

nos relatórios gerenciais acordados com, e enviados pela Organização Social 

de Saúde. Aqui também se enquadram ações da Controladoria Interna do 

Município; 

- Controle Externo: realizado pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas; 

e considera ainda i) Controle Público: tendo como órgão responsável o 

Ministério Público; e ii) Controle Judiciário: tendo como órgão responsável os 

Tribunais de Justiça; 

- Controle Social: aquele exercido pela sociedade civil, organizada e 

desorganizada, por intermédio das estruturas de participação social, das 

informações publicadas nos instrumentos de transparência. Considerando 

principalmente o controle do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Nesse ponto, priorizou-se o Controle Externo do Ministério Público, do Tribunal 

de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Sendo assim, fez-se uma busca na ferramenta de pesquisa Google sobre 

notícias envolvendo o município, a entidade do Contrato de Gestão 01/2015 e os 

Órgãos de Controle Público e Judiciário. 

O resultado foi uma notícia no Jornal Diário do ABC em que estava anexada 

uma cópia da petição de Ação Civil Pública Cível sob o número 1006869-

24.2019.8.26.0348 e código 265D4F, datada do ano de 2019. 

Validou-se tal documento no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado de 

São Paulo (http://www.mpsp.mp.br/) e também pelo do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/), nesse segundo sendo encontradas as decisões 

do órgão. 

Com relação ao Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, recorreu-

se ao sítio eletrônico https://www.tce.sp.gov.br/processos em “Contrato de Gestão”, 

http://www.mpsp.mp.br/
http://www.tjsp.jus.br/
https://www.tce.sp.gov.br/processos
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Contratante “Município Mauá”, Contrato de 2015, sendo encontrado o documento TC-

003021.989.15-7. 

 Foram descritas e analisadas: a motivação da intervenção do Ministério Público 

do Estado de São Paulo; a situação contratual e as tratativas propostas até a 

efetivação da Ação Civil; e as fragilidades da capacidade de gestão quanto ao controle 

municipal sobre as OSS, manutenção e alinhamento da política de saúde e o modelo 

de gestão adotado. Interseccionou-se tais elementos, bem como as decisões do 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com os achados 

nos tópicos anteriores do trabalho, mais especificamente sobre o arcabouço legal do 

município quanto à OSS, a abrangência do contrato de gestão (01/2015) e os 

indicadores de resultado estabelecidos no Plano Operativo Hospitalar (POH-2015). 

 A petição de Ação Civil do Ministério Público do Estado de São Paulo também 

deu base para resgatar o histórico de contratação indireta da Organização Social de 

Saúde e complementar a descrição das relações do município com a entidade, 

especificamente sobre o contrato de gestão 01/2015, como comentado. 

 

3.3 Desempenho dos Serviços de Saúde do município 

 Para avaliar o desempenho dos serviços de saúde do município, de 2015 a 

2019, utilizou-se indicadores da dimensão “Desempenho em Saúde” do PROADESS. 

A matriz PROADESS considera que desempenho se refere a uma avaliação 

que demonstra o grau de realização (execução) de objetivos e metas propostos. Já 

os Indicadores de Desempenho (ID)4 são medidas que indicam o “grau de realização” 

em cada dimensão do desempenho a ser avaliada e são utilizados como instrumento 

de monitoramento para salientar os processos, serviços ou profissionais. 

Dentre os indicadores da dimensão “Desempenho” do PROADESS, destaca-

se as subdimensões definidas pela matriz: 

- Efetividade que é o grau com que a assistência, os serviços e as ações 

atingem os resultados esperados; 

- Adequação que é como o grau com que os cuidados prestados às pessoas 

estão baseados nos conhecimentos técnico-científicos; 

 
4 Proposta de Avaliação do Sistema de Saúde (PROADESS). Disponível em: 
https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=desem  

https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=desem
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- Acesso considera a capacidade do sistema de saúde em prover o cuidado e 

os serviços necessários. 

Foram selecionados seis indicadores, sendo eles: 

- Acesso: Cobertura Populacional da Atenção Básica e Taxa de internação 

hospitalar (dois indicadores, dos vinte e dois propostos) 

- Adequação: Consultas de Pré-Natal e Partos Cesáreos (dois indicadores, dos 

oito propostos); 

- Efetividade: Mortalidade Materna e Internação por condições sensíveis à 

atenção primária (dois indicadores, dos dezoito propostos). 

O detalhamento da definição e uso dos indicadores está no Anexo III – 

Definição e utilização dos indicadores de Desempenho dos serviços de saúde. 

 A base de dados para composição dos indicadores foi o tabnet DATASUS da 

Secretaria do Estado de São Paulo 

(http://homologacaoportal.saude.sp.gov.br/links/matriz) e do Ministério da Saúde 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/) e também de Informação e Gestão da 

Atenção Básica (e-Gestor Atenção Básica) (https://egestorab.saude.gov.br/). Foram 

consultados os seguintes sistemas:  Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC); Estimativas populacionais preliminares elaboradas pelo Ministério da 

Saúde (/SVS/DASNT/CGIAE 2000 a 2020); Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS). 

 Os dados foram analisados por série temporal, modelo estatístico simples, e 

relacionados com os achados do trabalho.  

 

3.4 Composição do referencial teórico 

Para a composição do referencial teórico, foram realizadas buscas nos bancos 

de dados das bibliotecas virtuais Google Scholar (ferramenta de pesquisa do Google), 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), o acervo digital da biblioteca da 

Fundação Getulio Vargas também foi consultado, bem como utilizou-se livros 

impressos e legislações pertinentes ao tema. O período de corte inicial esteve entre 

os anos de 2015 a 2020, mas houve necessidade de materiais de outros períodos. 

As palavras-chave buscadas, em português, foram: Organizações Sociais de 

Saúde, Desempenho em saúde. Também foram buscadas referências em português 

e inglês com base nas referências citadas nos artigos encontrados. 

http://homologacaoportal.saude.sp.gov.br/links/matriz
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/
https://egestorab.saude.gov.br/
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do Município 

Inicia-se a apresentação dos resultados trazendo, por meio dos indicadores 

selecionados e descritos no método, a caracterização da população e a relevância 

demográfica e socioeconômica do Município estudado e da Região de Saúde em que 

está inserido. 

Contextualiza-se também, na mesma lógica comparativa, os recursos físico-

hospitalares e financeiros, com recorte no ano de 2019 e uma explanação basal das 

correlações regionais e de esferas de governo. 

 

4.1.1 Condições socioeconômicas e demográficas 

O município de Mauá está situado na Região Metropolitana de São Paulo 

fazendo parte da Região de Saúde “Grande ABC” que é composta por sete 

municípios. 

Estimava-se, para 2019, que o Grande ABC tivesse mais de dois milhões e 

setecentos mil habitantes e o objeto de estudo, a cidade de Mauá, está em 3º lugar 

em termos de população, com 468.148 pessoas, 17% da região; também é o terceiro 

município mais povoado, com 6.741 habitantes por quilômetro quadrado. 

É o quarto município considerando o PIB per capita, de 35.251,59 reais por 

habitante, e o quinto em renda per capita com 583,61 reais mensais, notando-se uma 

população de baixa renda e possível baixa distribuição, sendo a renda de pouco mais 

de 1/3 da renda per capita do Estado de São Paulo.  

Apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)5, 

classificado como médio, de 0,766, e Mauá está em quinto quando comparado aos 

demais municípios da região. 

Com relação à cobertura por planos de saúde, 39% dos munícipes de Mauá 

estavam cobertos pela rede privada de atenção à saúde e é dizer que mais de 60% 

da população tinha exclusivamente os serviços do Sistema Único de Saúde como 

referência. 

 

 
5 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Atlas do Desenvolvimento Humano dos 
Municípios http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-
humano/atlas-dos-municipios.html) define como baixo desenvolvimento humano os valores de IDH até 
0,499; como médio, entre 0,500 e 0,799; como alto, o IDH maior que 0,800. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/atlas-dos-municipios.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/atlas-dos-municipios.html


33 

 

Tabela 1 – Indicadores socioeconômicos e demográficos por município da Região 
de Saúde Grande ABC 

Município População1 
Densidade 

Demográfica2  
IDH-M2 

PIB per 
capita 
(R$)3 

Renda 
mensal 

per 
capita 
(R$)2 

Cobertura 
por 

planos de 
saúde1 

Mauá 468.148 6.741,0 0,766 35.251,59 583,61 39,0% 

Diadema 420.934 12.537,0 0,757 32.097,86 564,99 40,9% 

Ribeirão Pires 122.607 1.140,7 0,784 25.002,17 726,35 45,6% 

Rio Grande da Serra 50.241 1.210,0 0,749 12.365,16 487,07 28,2% 

Santo André 716.109 3.848,0 0,815 38.408,12 1.021,51 57,5% 
São Bernardo do 
Campo 833.240 1.869,4 0,805 53.998,54 944,67 52,3% 

São Caetano do Sul 160.275 9.736,0 0,862 82.119,69 1.578,74 61,6% 
Região de saúde - 
Grande ABC 2.771.554 3.031,6 - - - 49,1% 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Estimativas para o Tribunal de Contas da 
União (TCU); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - (PNUD), Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). 1 2019; 2 2010; 3 2017 

 

Dessa forma, Mauá, entre as cidades da região, é a menos desenvolvida 

economicamente, indicando possíveis fragilidades de condições de vida da população 

e necessidade de atuação do governo municipal para com a rede de serviços de 

saúde. 

 

4.1.2 Estrutura do sistema de saúde locorregional 

Para atender a população descrita no tópico acima, Mauá registrava, em 2019, 

dois hospitais de administração pública – 1 de administração direta e 1 hospital 

filantrópico. Porém, ao checar quais hospitais de gestão municipal estavam em 

funcionamento, buscando na base de dados de produção – Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH/SUS) do DATASUS – o hospital filantrópico cadastrado no CNES não 

teve AIH apresentadas ou aprovadas a partir de 2017. Dessa forma, os leitos desse 

estabelecimento não foram considerados na contabilização de leitos SUS que foi 

analisado a seguir. 

Nesse sentido, o hospital de administração direta contava com 225 leitos 

hospitalares cadastrados, gerando um índice de 0,5 leitos SUS por mil habitantes, o 

penúltimo índice do Grande ABC e abaixo do Estado de São Paulo. Ao incluir os leitos 

hospitalares da rede privada, Mauá permaneceu com a menor oferta de leitos da 

região, com 1,1 leitos por mil habitantes.  
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Tabela 2 - Recursos hospitalares totais e público (SUS), índice de leitos hospitalares 
por habitante população total, por município da Região de Saúde Grande ABC – 

2019 

Município 
Hospitais de 

administração 
pública 

N. de 
leitos 
(SUS) 

N.de leitos 
(SUS) por mil 

habitantes 

Número 
de leitos 

N. de leitos 
por mil 

habitantes 

Mauá 2 225 0,5 478 1,1 

Diadema 4 487 1,6 584 1,8 

Ribeirão Pires 1 51 0,4 176 1,4 

Rio Grande da Serra - - - - - 

Santo André 4 729 1,3 1.804 2,8 

São Bernardo do Campo 6 691 0,9 1.827 2,3 

São Caetano do Sul 2 214 1,3 842 5,3 

Região Grande ABC 19 2.397 0,9 5.711 2,1 
 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 

 

Somente como exercício de análise, segmentou-se a população coberta e não 

coberta por planos de saúde e calculou-se o índice de leitos SUS e não SUS, 

respectivamente. Para a população que utilizava exclusivamente o SUS em Mauá, o 

índice foi de 0,8 leitos por mil habitantes e a população coberta por planos de saúde 

contava com 1,4 leitos, mantendo-se ainda com o menor índice da região. 

Precariza-se mais a situação ao analisar esse índice na perspectiva de que a 

rede hospitalar pública de gestão municipal mauaense é referência de média 

complexidade de uma Microrregião de Saúde dentro da Grande ABC que engloba 

dois outros municípios – Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, um em que não há 

recursos hospitalares e o outro que apresentava o mesmo índice de Mauá. 

Precariza-se mais a situação ao analisar esse índice na perspectiva de que a 

rede hospitalar pública de gestão municipal mauaense é referência de média 

complexidade de uma Microrregião de Saúde dentro da Grande ABC que engloba 

dois outros municípios – Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, um em que não há 

recursos hospitalares e o outro que apresentava o mesmo índice de Mauá. 
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Tabela 3 - Índice de leitos hospitalares SUS e privado pela população SUS 
dependente e com cobertura por planos privados de saúde, por município da Região 

de Saúde Grande ABC – 2019 

Município 
N. de leitos 

(SUS) 

N. de leitos (SUS) 
por mil hab. s/ 
cobertura de 

planos de saúde 

N. de leitos 
(Privado) 

N. de leitos por 
mil hab. c/ 

cobertura de 
planos de saúde 

Mauá               225                 0,8                253                 1,4  

Diadema               487                 2,0                  97                 0,6  

Ribeirão Pires                 51                 0,8                125                 2,2  

Rio Grande da Serra  -   -   -   -  

Santo André               729                 2,4             1.075                 2,6  

São Bernardo do Campo               691                 1,7             1.136                 2,6  

São Caetano do Sul               214                 3,5                628                 6,4  

Região Grande ABC            2.397               1,7                    3.314                      2,4 
 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

 

De qualquer modo, a região e Mauá ainda carecem de leitos considerando o 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que são de 3 a 5 leitos para 

cada mil habitantes, independentemente do método de cálculo estabelecido, mas 

principalmente ao avaliar a rede hospitalar pública. 

Para o custeio do sistema de saúde da região e de cada município, observou-

se variações na composição dos gastos das três esferas de governo. Sendo que Mauá 

está entre os municípios com mais dependência financeira federal e estadual, total de 

43,4% dos gastos em saúde no ano de 2019.  

No que tange o repasse estadual, o governo do estado de São Paulo repassa 

recursos financeiros de incentivo a atenção básica e para a manutenção do acesso 

hospitalar da microrregião citada.  

No ano de 2019, o município de Mauá recebeu cerca de 16 milhões de reais do 

governo estadual, o que representou 5,6% do gasto público em saúde desse 

município, o maior percentual de repasse da região. 

Já os repasses financeiros federais, foram de 109 milhões 828 mil reais em 

2019, o que representou 37,8% do gasto público de aproximadamente 291 milhões 

de reais. 
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Tabela 4 - Gasto público com saúde por esfera de governo por município da Região 
de Saúde Grande ABC – 2019 

Município 
Gasto público 

com saúde (R$) 
Gasto público 
municipal (R$) 

Transferência 
Federal (R$)  

Transferência 
Estadual (R$) 

Mauá 290.838.174 164.744.563 109.828.027 16.265.584 

Diadema 398.945.807 303.331.937 93.153.270 2.460.601 

Ribeirão Pires 92.266.956 62.464.027 28.710.310 1.092.619 

Rio Grande da 
Serra 

20.227.325 11.085.142 9.142.182 - 

Santo André 561.698.886 427.884.226 128.441.706 5.372.953 

São Bernardo do 
Campo 

894.328.434 517.443.234 347.310.008 29.575.193 

São Caetano do Sul 367.785.772 323.394.436 44.041.335 350.000 

Total da Região 2.626.091.353 1.810.347.565 760.626.838 55.116.950 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

 

Mauá está em segundo lugar no indicador Dependência financeira das 

transferências SUS quando comparado com os demais municípios da região, porém 

não é esperado que esse indicador seja próximo de zero, pois o financiamento federal 

e estadual nas ações de saúde faz parte da corresponsabilização das esferas de 

governo no sistema. 

 

Tabela 5 - Gasto público com saúde e dependência financeira de transferência total 
e por esfera de governo, por município da Região de Saúde do ABC – 2019 

Município 
Dependência 
financeira das 

transferências SUS 

Dependência 
financeira das 

transferências SUS 
Federal 

Dependência 
financeira das 

transferências SUS 
Estadual 

Mauá 43,4% 37,8% 5,6% 

Diadema 24,0% 23,3% 0,6% 

Ribeirão Pires 32,3% 31,1% 1,2% 

Rio Grande da Serra 45,2% 45,2% 0,0% 

Santo André 23,8% 22,9% 1,0% 

São Bernardo do Campo 42,1% 38,8% 3,3% 

São Caetano do Sul 12,1% 12,0% 0,1% 

Total da Região 31,1% 29,0% 2,1% 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

  

 Além disso, nota-se que todas as cidades da região custeiam a saúde em 

percentuais acima do mínimo esperado pela Lei Federal n.º 141 de 2012 que é 15% 

da arrecadação municipal. 
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Tabela 6 - Gasto público com saúde e gasto público de orçamento municipal total e 

per capita por município da Região de Saúde do ABC – 2019 

Município 
Gasto 

público com 
saúde (R$) 

Gasto 
público 

com 
saúde per 

capita 
(R$) 

Gasto 
Municipal 

(R$) 

Gasto 
Municipal 

com saúde 
per capita 

(R$) 

% das 
Receitas dos 
Municípios 
com gastos 
em saúde 

Mauá 290.838.174 621 164.744.563 352 22,7% 

Diadema 398.945.807 948 303.331.937 721 37,7% 

Ribeirão Pires 92.266.956 753 62.464.027 509 29,2% 

Rio Grande da Serra 20.227.325 403 11.085.142 221 20,1% 

Santo André 561.698.886 784 427.884.226 598 26,3% 

São Bernardo do Campo 894.328.434 1.073 517.443.234 621 22,0% 

São Caetano do Sul 367.785.772 2.295 323.394.436 2.018 31,8% 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 

 

Mesmo com aproximadamente 23% das receitas de Mauá aplicadas em saúde 

em 2019, registra-se um gasto per capita baixo quando comparado com a região, tanto 

municipal de 351,91 reais, reflexo das condições econômicas do município apontadas 

nos indicadores de PIB per capita e Renda Mensal per capita, quanto global de 621,25 

reais. 

Nota-se que há uma discrepância e variação de recursos físicos hospitalares e 

financeiros, o que pode indicar uma demanda de ações de outras esferas para o 

desenvolvimento dos municípios menos favorecidos da região, como Mauá, e 

adequação de alocação. Isso não exclui a necessidade dos governos do município 

em realizar uma gestão que mantenha os recursos existentes e amplie a sua 

capacidade de gestão. Nesse sentido, a seguir está abordado o modelo de gestão 

adotado no município. 

  

4.2 Implementação da contratação indireta no município 

Neste tópico são apresentados o histórico do município quanto à contratação 

indireta de entidades terceiras para gestão e execução de ações em saúde e o marco 

legal das Organizações Sociais de Saúde, com apontamentos de motivadores da 

escolha por esta modalidade. 
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4.2.1 Configuração de contratação por Organizações Sociais de Saúde 

O primeiro registro de contratação de terceiros, encontrado no portal da 

transparência no sítio eletrônico do município, para a gestão e/ou para execução de 

ações de saúde, foi de maio de 2009, com uma Associação civil sem fins lucrativos, 

aqui mencionada como “Associação A”. 

Essa contratação foi realizada por intermédio de um Convênio para 

implantação, coordenação, execução de programas e ações de saúde através de 

conjunção de esforços entre o município e tal instrumento contratual teve validade até 

2012. 

Posteriormente, na mesma base de dados, foi evidenciada segunda 

contratação de terceiros, em março de 2010, para realizar a gestão do hospital 

municipal, fomentar e executar outras atividades relativas à saúde no município. 

Essa relação se deu por meio de Contrato de Gestão com uma Fundação, aqui 

denominada “Fundação B”, qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) 

pelo Decreto n.º 7.398 de 01 de fevereiro de 2010, a qual é caracterizada como pessoa 

jurídica de direito privado. 

Com a mesma OSS foi firmado segundo contrato de gestão no ano de 2013, 

possivelmente em substituição ao convênio, com o objetivo de fomento e apoio técnico 

a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter 

complementar e integrado à Secretaria de Saúde. 

Ambos os contratos, de 2010 e 2013, se encerraram em 2015, sendo celebrado 

novo contrato de gestão, nesse mesmo ano, ainda com a “Fundação B”. Esse unificou 

o escopo de trabalho, para a gestão do Complexo de Saúde de Mauá (COSAM) e teve 

validade por 12 meses, com encerramento em julho de 2018. 

Mesmo tendo findado o contrato de gestão, a relação do município com a OSS, 

e respectiva prestação de serviços em saúde, permaneceu até o fim do período 

estudado, 2019, e essa conjuntura foi descrita e analisada nos tópicos “O contrato de 

gestão 01/2015” e “Mediação e intervenção de outros órgãos de controle”. 

Ambas as modalidades de contratação são permitidas para a área da saúde, 

segundo Di Pietro (2019). Coelho e Greve (2016), também encontraram esses 

instrumentos de contratualização e entidades jurídicas nos munícipios estudados. 

Destaca-se que o Convênio de 2010 e o Contrato de Gestão de 2013 estavam 

registrados no Portal da Transparência do município, em sistema próprio de consulta 
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externa dos contratos, no qual constavam somente informações básicas como número 

do contrato, ente contratado, objeto do contrato, data de início, validade e situação 

atual. 

 

Quadro 1 - Histórico de contratações indireta da saúde do município de Mauá e 
partidos que estiveram no governo no período – 2009 a 2018 

Contratada 
Instrumento 
Contratual 

Ano 
Início 

Ano 
Fim 

Objetivo 
Partido no 
Governo 

A  Convênio  2009 2012 
 Implantação, coordenação, execução, 
programa de ações de saúde através de 
conjunção de esforços  

 PT  

B 
Contrato de 

Gestão 
2010 2015 

Formação de parceria entre as partes para 
Gestão do Hospital de Clínicas Dr. 
Radamés Nardini (HCDRN), fomento e 
execução de outras atividades relativas à 
saúde no Município 

PT 

B 
Contrato de 

Gestão 
2013 2015 

Fomento e apoio técnico a execução de 
atividades de prestação de serviços de 
saúde, em caráter complementar e 
integrado à Secretaria de Saúde 

PT 

B 
Contrato de 

Gestão 
2015 2018 

Fomento e apoio técnico na execução de 
atividades de prestação de serviços de 
saúde e ensino em saúde sob gestão 
municipal, em caráter complementar e 
integrado à Secretaria de Saúde  

PT / PSB 

 

Fonte: Elaboração própria. Portal da transparência do município consultado em julho/2020; Ação Civil 
Pública do Ministério Público de 08/08/2019 

 

Já as informações sobre a existência, respectiva finalidade e aditivos dos 

Contratos de Gestão de 2013 e 2015, assim como o registro de continuidade da 

prestação de serviços pela OSS até 2019, não constavam no portal da transparência 

da prefeitura de Mauá, sendo resgatadas pelo conteúdo da petição de Ação Civil 

Pública do Ministério Público de 08 de agosto de 2019. 

Pelo portal da transparência do sítio eletrônico da OSS foi possível encontrar o 

instrumento contratual do Contrato de Gestão de 2015, de número 01/2015, sem 

publicidade dos aditivos e do plano operativo completo, ou seja, constava somente o 

plano operativo estabelecido para o hospital municipal, estando ausente esse 

instrumento para os demais níveis de atenção da rede pelo qual a entidade foi 

contratada. 

Para confrontar tais informações, buscou-se na base de dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) a natureza jurídica das entidades e 

dos vínculos dos profissionais de saúde que atuavam no município. 
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O preenchimento da base de dados sofreu diversas alterações, no intervalo de 

20076 a 2019, com relação à natureza jurídica da entidade contratante, bem como do 

tipo de vínculo do profissional empregado, com relativa padronização dos dados entre 

2015 e 2019. 

A partir de 2011 é possível encontrar registro de vínculos dos profissionais 

classificados como “Intermediados”, mas ainda assim, mais de 83% dos vínculos 

estavam classificados como “Sem tipo”. 

Isso impediu a tarefa de evidenciar possíveis outras relações com entidades 

terceiras, anteriormente a 2009, bem como dificultou dimensionar os profissionais de 

saúde empregados por meio do Convênio firmado com a “Associação A”, de 2009 a 

2012, e dos Contratos de Gestão com a “Fundação B”, de 2010 e 2013. 

 

Tabela 7 - Série histórica da quantidade total de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo – Mauá – 2007 a 2009 

Ano / Tipo de 
vínculo 

DIRETA INTERMEDIADO SEM TIPO OUTROS TOTAL 

2007 1 - 1.072 2 1.075 

2008 12 - 1.180 1 1.193 

2009 17 - 938  955 

2010 7 - 1.320 - 1.327 

2011 248 125 2.007 23 2.403 

2012 668 272 1.289 29 2.258 

2013 970 931 477 25 2.403 

2014 1.102 1.253 387 73 2.815 

2015 1.174 1.470 2 78 2.724 

2016 1.176 1.689 1 112 2.978 

2017 1.165 1.718 1 156 3.040 

2018 1.188 1.679 - 93 2.960 

2019 1.233 1.967 - 99 3.299 

Variação 
2019/2015 

5% 34% - 27% 21% 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

 

 

 

 

 
6 A base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) foi criada no ano de 
2007. 
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Tabela 8 - Série histórica da distribuição percentual de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo – Mauá – 2007 a 2009 

Ano / Tipo de 
vínculo 

DIRETA INTERMEDIADO SEM TIPO OUTROS TOTAL 

2007 0% 0% 100% 0% 100% 

2008 1% 0% 99% 0% 100% 

2009 2% 0% 98% 0% 100% 

2010 1% 0% 99% 0% 100% 

2011 10% 5% 84% 1% 100% 

2012 30% 12% 57% 1% 100% 

2013 40% 39% 20% 1% 100% 

2014 39% 45% 14% 3% 100% 

2015 43% 54% 0% 3% 100% 

2016 39% 57% 0% 4% 100% 

2017 38% 57% 0% 5% 100% 

2018 40% 57% 0% 3% 100% 

2019 37% 60% 0% 3% 100% 
 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

De qualquer modo, é possível notar um aumento de 207% no número total de 

trabalhadores de saúde, entre 2007 a 2019, de 1.075 para 3.299, sendo que em 2010, 

ano do primeiro Contrato de Gestão com a “Fundação B”, marca-se o início de 

aumento mais expressivo. 

Entre 2015 e 2019, houve aumento de 21% dos trabalhadores totais da rede 

de estabelecimentos públicos de Mauá, de 2.724 para 3.299, com aumento de 

vínculos tanto Intermediados, de 1.470 para 1.967 (34%), quanto de vínculo Direta, 

de 1.174 para 1.233 (5%). Em proporção do total de empregados, no mesmo período, 

os empregados Intermediados variaram de 54% a 60% do total; Direta variou de 43% 

a 37%. 

Dessa forma, é possível afirmar que a gestão municipal da saúde se valeu do 

modelo de gestão por OSS para expandir as equipes de saúde e se tornou 

dependente da intermediação da “Fundação B” para manter o quadro de pessoal e as 

ações em saúde. 

 Ao fazer o exercício de comparação da Lei Federal das Organizações Sociais 

de Saúde de n.º 9.637 de 1998 com a Lei Municipal n.º 4.445, nota-se que se seguem 

as mesmas seções de Qualificação das entidades como OSS, de Composição do 

Conselho de Administração, sobre o instrumento Contrato de Gestão, de Execução e 

Controle do Contrato de Gestão e de Fomento à Atividades Sociais, ainda inclui seção 

específica para a desqualificação das OSS (Anexo IV – Comparativo do desenho 
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institucional das Leis de Organizações Sociais de Saúde, Federal e do Município de 

Mauá). 

Nota-se diferenças na restrição da celebração do Contrato de Gestão, na 

interdição dos membros do Conselho de Administração e na publicidade da 

contratação. 

A lei municipal restringe-se à saúde e a interdição está relacionada aos 

membros do Conselho de Administração, impedindo-os que tenham relações 

consanguíneas ou afins, o que demonstrou certa separação do público e do público 

não estatal.  

 Já com relação à publicidade, o município incluiu a necessidade de publicação 

da minuta do contrato de gestão e convocação pública das Organizações Sociais de 

Saúde para que todas as instituições interessadas (e qualificadas) pudessem se 

apresentar, ainda que expõe a dispensa de licitação para tal. 

 Também foram incluídos outros requisitos para a qualificação de uma entidade 

como OSS, porém chama a atenção as alterações da Lei n.º 4.445, feitas pela Lei 

Municipal de n.º 5.006 de 2014, em que foi permitida a composição do Conselho de 

Administração após a celebração do Contrato de Gestão. 

 Ora, se o Conselho de Administração é peça fundamental no controle gerencial 

e interno, tal modificação fragiliza a relação com a OSS. 

Outra modificação importante se remete à desobrigação da comprovação de 

regularidades legais relativas à seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). Fator que também reduz as possibilidades de controle. 

Segundo Di Pietro (2019), a administração pública, ao fiscalizar os contratos 

celebrados, com entidades terceiras, não pode se eximir de acompanhar o 

cumprimento das obrigações legais trabalhistas da contratada, com a possibilidade de 

ser o órgão público corresponsabilizado por tais desobrigações. 

Além disso, excluiu a obrigatoriedade de publicar, na íntegra, o contrato de 

gestão e, talvez por isso, não foi possível encontrar os Contratos de Gestão nos sítios 

eletrônicos da prefeitura de Mauá. 

Segundo Abrucio e Sano (2008), isso pode caracterizar como uma forma de 

burlar as normas da administração pública, mesmo que esteja visando à autonomia 

gerencial, mas não garante o controle sobre a OSS. 
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O desenho institucional suavizou as possibilidades de controle, fatores que 

influenciam a atuação dos entes envolvidos e nos resultados da contratualização e de 

saúde (ABRUCIO e SANO, 2008). 

Dessa forma, pode-se analisar que a contratação indireta de entidades 

terceiras ao município para a gestão e execução de atividades de saúde teve início 

antes do marco legal das Organizações Sociais. 

Após a instituição da Lei, a utilização desse modelo de gestão avançou na 

contratação de pessoal, com uma única OSS, o que poderia estar relacionado com os 

constrangimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) apontada na literatura 

como um fator importante na tomada de decisão para adoção desse tipo de modelo. 

Nesse sentido, a seguir aborda-se a conjuntura político-partidária do município, 

bem como a situação do gasto de pessoal relacionada à LRF. 

  

4.2.2 A adoção de OSS e a LRF no munícipio  

A adoção das Organizações Sociais de Saúde perpassou (e ainda perpassa) 

por debates político-partidários, tendo como base a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 1.923, solicitada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), a qual é contrária ao modelo proposto pela 

Reforma do Estado, apontado no referencial teórico. 

Coelho e Greve (2016) identificaram que, mesmo que houvesse essa posição 

nacionalmente, os governos municipais, independentemente da legenda, optaram 

pelo modelo de gestão de OSS.  

Nesse mesmo estudo, os secretários de saúde reconheceram que a melhoria 

da saúde, especificamente sobre a expansão da Atenção Básica, é um fator que 

colabora com o desempenho eleitoral. Ainda, a decisão pelo modelo passou por dois 

aspectos principais de gestão: os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nos 

gastos orçamentários com pessoal e a flexibilidade jurídica das OSS na contratação 

de pessoal. 

Em Mauá não foi diferente, a contratação de OSS ocorreram nos governos   de 

legenda do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

 Notou-se que houve ampliação na contratação de pessoal com a adoção das 

OSS no município, podendo ser esse um dos motivadores. 
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Por outro lado, ao analisar o cumprimento da LRF pelo município de Mauá, 

verificou-se que o percentual de gasto público com pessoal em 2009, foi de 37,44% 

com declínio nos anos consecutivos. 

 

Tabela 9 - Série histórica de percentual de gastos com pessoal segundo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Mauá – 2009 a 2019 

Ano % do gasto com pessoal das receitas do município 

2009 37,43 

2010 33,73 

2011 30,16 

2012 29,36 

2013 30,66 

2014 32,36 

2015 30,19 

2016 29,95 

2017 32,50 

2018 33,37 

2019 32,82 
 

Fonte: Até 2014 - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) / 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN); A partir de 2015 - Portal da transparência do município 

 

Em 2019, o percentual era de 32,82%, ou seja 319.300.818,32 de 

972.853.816,71 de reais. Ao fazer o exercício grosseiro de incorporar os gastos com 

recursos humanos, publicitados pela OSS “Fundação “B” (R$ 137.158.083,73), nesse 

mesmo ano, chegaria a 46,92%. 

Ora, se o limite da LRF é 54%7 da receita corrente líquida da prefeitura, então 

haveria a possibilidade de se gastar, adicionalmente, mais de 42 milhões de reais 

anual ou mais de 3 milhões de reais mensais com salários e encargos de profissionais 

com vínculo à administração direta. 

Avalia-se que o constrangimento da LRF não foi um limitador para contratação 

de pessoal em saúde e consequentemente a adoção por OSS, estando mais 

relacionado às questões de capacidade de gestão e políticas de expansão da atenção 

em saúde. Com isso, a seguir é explorado o que foi planejado e executado pelo 

município e as relações com a contratualização da OSS.  

 
7 A Lei de Responsabilidade Fiscal 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. Ainda no art.22, Parágrafo Único, determina um limite prudencial de 95% da representação 
física dos 54%, sendo essa a base de cálculo do exercício apresentado. 
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4.3 Capacidade de gestão do município na saúde e o modelo por OSS adotado 

Nesse tópico são abordados fatores de gestão do Município que guardam 

relação com a contratação de OSS e desempenho em saúde considerando o período 

de 2015 a 2019. 

Para isso, são pontuados diretrizes, objetivos, ações e metas estabelecidos no 

Plano Municipal de Saúde, na Programação Anual de Saúde e respectivos Relatórios 

Anuais de Gestão, que são instrumentos de planejamento e execução da gestão e da 

política de saúde. 

Com base no conteúdo desses instrumentos e em dados disponibilizados pelo 

CNES está descrita e analisada a disponibilidade de recursos com o desígnio de 

distinguir mudanças, tanto na oferta de estabelecimentos e serviços de saúde quanto 

na capacidade financeira de manutenção das ações de saúde proposta. 

Seguidamente, é explanado o último contrato de gestão, o 01/2015, abordando 

o modelo de gestão por OSS, com relação a abrangência do contrato no município, 

indicadores e metas de resultado esperado, organização e execução do 

acompanhamento do contrato e mudanças de rumo postas até 2019. 

Finalmente, são interseccionadas as intervenções realizadas pelos órgãos de 

Controle Público – Ministério Público do Estado de São Paulo, Judiciário – Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e Externo – Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e respectivos desdobramentos. 

Destaca-se que, a partir daqui o recorte temporal é de 2015 a 2019, pois foi o 

período em que estava disponibilizado publicamente o instrumento contratual com a 

OSS. 

 

4.3.1 Planejamento e gestão do município 

 No período entre 2015 e 2019, ocorrem dois ciclos de planejamento do sistema 

de saúde, bem como por processo de eleição de governo municipal. 

Esses ciclos são intercalados, pois prevê a continuidade das ações de saúde 

planejadas e novos direcionamentos do governo eleito. 

 Dessa forma, o primeiro ciclo de planejamento, bem como o instrumento – 

Plano de Saúde Municipal (PSM), com diretrizes, objetivos e metas, se iniciou em 

2014 e foi válido até o final de 2017. Já o segundo ciclo deveria ter ocorrido em 2018, 
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com execução e acompanhamento até 2021 (Anexo IV – Diagrama de ciclos de 

planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) e intersecções com as eleições 

municipais de Mauá – 2013 a 2022).  

Ao buscar o PSM, somente foi encontrado o instrumento referente aos anos de 

2014 a 2017, tanto no sistema de informação oficial do Ministério da Saúde quanto no 

sítio eletrônico do município 

Sendo assim, pesquisou-se também os Planos Anuais de Saúde (PAS) e 

respectivos relatórios anuais de gestão (RAG), na tentativa de obter material para 

análise, porém os mesmos anos foram encontrados – 2015, 2016 e 2017 estando 

ausentes os anos de 2018 e 2019 no SARGSUS.  

Como as diretrizes, objetivos e metas dos Planos de Saúde Municipais são 

construídos pela gestão com base nas discussões das Conferências Municipais e 

devem ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), tais quais PAS e 

RAG, investigou-se as publicações do CMS de 2018 e 2019. Somente o RAG 2018 

foi aprovado por meio da Resolução CMS 09 de setembro de 2019 e não foi possível 

ter acesso ao conteúdo desse relatório. 

Além disso, pode indicar uma fragilidade na gestão, pois a Portaria n.º 06 de 

28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde condiciona o repasse financeiro à: 

 

“III - previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de 
Saúde e na Programação Anual, submetidos ao respectivo 
Conselho de Saúde; 
IV - Apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo 
Conselho de Saúde; e 
V - Alimentação e atualização regular dos sistemas de 
informações que compõem a base nacional de informações do 
SUS, consoante previsto em ato específico do Ministério da 
Saúde” (BRASIL, 2017) 

 

No mesmo sentido, a Lei Complementar n.º 141 de 2012, a Portaria n.º 2.135 

de 2013 e a Portaria de Consolidação n.º 01 de 2017, ambas portarias do Ministério 

da Saúde, indicam que esses instrumentos devem ser apresentados ao Conselho 

Municipal de Saúde para aprovação, antes do encaminhamento dos instrumentos 

orçamentários, como o Plano Plurianual (PPA) e a Leis Orçamentárias  (LO) 

municipais, considerando a orçamentação derivação do planejamento em saúde. 

Dessa forma, a explanação sobre o que foi planejado e as possíveis relações 

no contrato de gestão no que tange ampliação de unidades e serviços de saúde, bem 
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como a estratégia de atuação, no período estudado, estará parcialmente evidenciada, 

demonstrando uma das limitações do estudo. 

Descrevendo, portanto, o planejamento de 2014 a 2017, foram estabelecidas, 

no PMS, 12 diretrizes que se desdobraram em 40 Objetivos e 142 ações de gestão 

na saúde neste período. 

Desses, selecionou-se 03 diretrizes, com 08 objetivos e 14 ações que previam 

a ampliação no número de estabelecimentos, serviços e/ou equipes de saúde, 

considerando que esses aumentos poderiam refletir em alterações do plano operativo 

do contrato de gestão (Anexo V – Objetivos, Ações e Metas selecionados do Plano 

Municipal de Saúde 2014 a 2017, Planos Anuais de Saúde e Programações Anuais 

de Saúde 2015 a 2017 – Mauá). 

Acompanhou-se as ações contempladas nos PAS e respectivas execuções nos 

RAG, sendo 07 ações de ampliação de equipes e serviços de saúde, 05 construções 

de novos estabelecimentos de saúde e 02 ações de aquisição de unidades móveis. 

Das 14 ações, uma ação foi inteiramente contemplada e outra parcialmente no 

período de 2015 a 2017, ambas realizadas em 2015, segundo os RAG, sendo 

contratações de equipes multidisciplinar para a Atenção Básica e para o Serviço de 

Atendimento Domiciliar. 

  Em 2016, nenhuma ampliação foi realizada, mas destaca-se que, da ação de 

aumento de equipes da Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica, o resultado 

foi de diminuição, de 86 para 81. 

 Já no RAG de 2017, não foi prestado conta das ações de gestão estabelecidas 

no PAS, alegando-se que houve alterações de prioridades de governo. Como 

comentado, independentemente da mudança de governo, que ocorreu nesse ano, as 

ações deveriam ser executadas considerando a continuidade do planejamento. 

Vale citar que no PMS e nos PAS não constou que a gestão do município optou 

pelo modelo de gestão por OSS, no caso a “Fundação B”. Porém, no RAG de 2015 

foi ressaltada tal informação em “Análise e considerações sobre profissionais SUS”, 

estando ausente nos RAG 2016 e 2017. 

Kruger e Reis (2019) também evidenciaram que a maioria dos Planos 

Estaduais de Saúde, dos estados federativos selecionados, não apresentavam a 

escolha por OSS. Indicam que a visão do governante, quanto ao instrumento de 

gestão, é o de cumprir seu papel burocrático. 
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Segundo as autoras, conduzir a gestão com as OSS sem deixar claro que isso 

é uma diretriz ou objetivo, traz o questionamento se é uma estratégia não tornar 

públicas as intenções do executivo. O que tenciona o debate acerca do tema, 

principalmente quanto ao controle social dos Conselhos de Saúde.  

 Não obstante, para confrontar os achados quanto a ampliações de 

estabelecimentos de saúde, utilizou-se a base do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). Foi evidenciado que não houve alteração 

quantitativa, quando comparado com a descrição no Plano Municipal de Saúde de 

2014 a 2017.  

 Isso posto, os estabelecimentos permaneceram os mesmos nos anos de 2018 

e 2019: 02 hospitais gerais – 01 hospital de administração pública e 01 hospital 

filantrópico conveniado (ainda que este não tenha apresentado produção a partir de 

2017); 23 Centros/Unidades Básicas (UBS); 12 estabelecimentos de atenção 

especializada ambulatorial – 07 Clínicas/Ambulatórios especializados, 03 Centros de 

Atenção Psicossocial; 16 estabelecimentos de urgência e emergência – 04 Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA), 12 Unidades Móveis de nível pré-hospitalar; 04 

estabelecimentos de gestão em saúde – 03 Centrais de regulação e a Secretaria 

Municipal de Saúde; 02 estabelecimentos de Vigilância em saúde. 

No que tange a oferta de leitos hospitalares do hospital de administração direta 

não houve aumento de leitos cadastrados no CNES nos anos seguidos (2018 e 2019). 

Dessa forma, os estabelecimentos e recursos físicos de saúde foram mantidos 

entre 2015 a 2019 e, ainda que não seja possível correlacionar as ampliações e 

diminuições de equipes com a contratação da OSS, indica-se certa instabilidade na 

manutenção das equipes de saúde e dificuldade na execução do planejado. 

Essa situação pode estar relacionada com os gastos em saúde realizados no 

período, pois nota-se que há uma tendência de queda no custeio tanto municipal 

quanto no gasto total, no ano de 2016 – ano em que se evidenciou no RAG diminuição 

de equipes da Atenção Básica – e sendo acentuada em 2018 e 2019. 

Houve uma diferença de -18,8% no gasto total em saúde, entre os anos de 

2015 e 2019, consequente percentuais negativos no gasto per capita de 22,7%. 

Isso se deve por menor aplicação municipal, com variação negativa de 10,1% 

e 13,7% per capita, mas sobretudo pela diminuição em 35% do repasse federal entre 

2015 e 2019. 
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Tabela 10 - Série histórica de gastos públicos municipais totais, do orçamento 
municipal, em valores reais (deflacionado IGP-DI), per capita, e variação anual – 

Mauá – 2015 a 2019 

Gastos públicos 
municipais com 

saúde (R$) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Variação 
% 

2019/2015 

Gasto total 345.436.335 314.117.437 325.968.153 299.349.146 290.838.174 -18,8% 

Gasto total per 
capita 

762 686 706 639 621 -22,7% 

Gasto orçamento 
municipal 

181.319.109 156.836.170 177.980.852 157.878.529 164.744.563 -10,1% 

Gasto orçamento 
municipal per 
capita  

400 343 385 337 352 -13,7% 

% das receitas 
municipais com 
saúde 

27,0% 23,4% 25,5% 22,5% 22,7%  n/a  

 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 

 

A composição do repasse federal é complexa e se dá de diferentes formas nos 

níveis de atenção, sendo composto por repasses fixos de base per capita, por critérios 

de estrutura física das unidades, por realização de procedimentos, por adesão à 

programas e por desempenho em saúde (Anexo VI – Critérios de repasse federal 

(SUS) para custeio – componentes e tipos de pagamento). 

Isso demanda um robusto conhecimento, da gestão municipal, dos 

mecanismos de credenciamento, qualificação dos estabelecimentos e arranjo dos 

serviços e equipes de saúde com o respectivo método de custeio. 

 

Tabela 11 - Série histórica de gastos públicos municipais totais e por esfera de 
governo, com variação anual – Mauá – 2015 a 2019 

Gastos públicos 
municipais com 

saúde (R$) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Variação 
2019/2015 

Gasto total 345.436.335 314.117.437 325.968.153 299.349.146 290.838.174 -18,8% 

Gasto orçamento 
municipal 

181.319.109 156.836.170 177.980.852 157.878.529 164.744.563 -10,1% 

Transferência 
Federal 

148.490.452 142.735.749 132.587.495 126.218.740 109.828.027 -35,2% 

Transferência 
Estadual 

15.626.773 14.545.518 15.399.806 15.251.876 16.265.584 3,9% 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

 

Destaca-se que, mesmo com a consolidação das portarias na Portaria n.º 06 

de 2017, as premissas de repasse não se alteraram até 2020 e nem os valores por 

procedimento da tabela SUS, o que poderia impactar no repasse federal. 
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 Sendo assim, é possível que tenham ocorrido alterações significativas na 

estratégia, organização e gestão da informação e dos serviços de saúde, como a 

disponibilidade de pessoal e equipes, principalmente no ano de 2019, para que a 

diminuição de financiamento federal tenha essa expressão, maior do que a redução 

do gasto municipal. 

 Mesmo com a menor disponibilidade de recursos financeiros federais, e 

diminuição de gastos municipais, entre 2015 e 2019, o município demonstrou certo 

comprometimento com a saúde ao apresentar percentuais de sua receita acima do 

mínimo (15%) esperado em todos os anos. 

Porém, esse percentual variou e caiu, podendo ser inferido que a prioridade 

dos dois governos mudou e deixou que as oscilações econômicas de arrecadação 

municipal interferissem no custeio. Tal situação, pode ocasionar disputas de alocação 

do recurso financeiro entre as ações de gestão planejadas e contratualizadas em 

saúde. Nesse sentido, a seguir contextualiza-se quais os desdobramentos da gestão 

municipal e o contrato de gestão com a OSS. 

 

4.3.2 O Contrato de Gestão 01/2015 

A) Abrangência do contrato 

O início do contrato de gestão 01/2015 com a “Fundação B” ocorreu em 

fevereiro de 2015 com a proposta de unificar os dois contratos anteriores, sendo 

criado o Complexo de Saúde (COSAM), que consta na relatoria do Ministério Público. 

Abrangia os estabelecimentos e serviços da rede Hospitalar, de Urgência e 

Emergência, Atenção Básica, Atenção Especializada, Proteção da Saúde e 

Vigilâncias e Farmácia Popular. 

No documento contratual é evidenciado que todas as unidades e serviços de 

saúde do município, já abordados, são objetos do contrato, incluindo o Complexo de 

Regulação Municipal e a sede da Secretaria de Saúde. 

O contrato deu permissão de uso de todos os espaços físicos e equipamentos 

públicos de saúde para a OSS contratada com a responsabilidade de manutenção 

pela “Fundação B”, sendo que qualquer obra de ampliação ou reforma deveria ser 

formalizada por meio de aditivo contratual. 

A quantidade de contratação de pessoal, que seria feita pela entidade nos 

termos jurídicos do documento, detalhamento de alocação de pessoal, de 
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responsabilidade de gestão e demais metas dessa parceria estaria no Plano 

Operativo, anexo que deveria fazer parte do contrato. 

 Somente esteve publicitado o Plano Operativo do Hospital do ano de 2015 

(POH-2015), porém é possível inferir que, em todos os serviços, tanto os servidores 

de vínculo com a administração direta quanto profissionais de vínculo intermediado 

pela OSS, fariam os atendimentos em todas as unidades de saúde. 

 Sendo assim, para saber a abrangência e a distribuição de profissionais da 

administração direta e indireta em cada nível de atenção, utilizou-se a base de dados 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Essa base de dados 

confirmou o misto de vínculos em todos os estabelecimentos e em proporções 

distintas de intermediação pela OSS. 

O hospital representou o maior percentual de profissionais cadastrados com 

vínculo Indireto, variando de 83% a 89% entre 2015 e 2019, chamando atenção para 

a variação da quantidade total de profissionais na Atenção Hospitalar, com aumento 

de 49% entre o mesmo período – de 757 para 1.127. 

  A rede de Urgência e Emergência teve uma expansão ainda maior, com 

aumento de 64% dos profissionais cadastrados entre 2015 e 2019, principalmente no 

ano de 2019, levando a uma proporção de vínculo intermediado pela OSS de 56% 

para 67%, com diminuição também de estatutários. 

 Já na Atenção Especializada, a composição de profissionais cadastrados de 

vínculo direto aumentou entre os anos de 2015 e 2019, passando de 49% para 60%, 

com variações para cima em 2016 no vínculo indireto, mas quedas seguidas em 2017, 

e acentuadas, abaixo da quantidade de 2015, em 2018 e 2019. Houve pouco 

crescimento no total de profissionais – somente 2%. 

 A Atenção Básica foi o único nível de atenção que sofreu queda de números 

de profissionais totais, passando de 1.032 para 904, -13% entre 2015 e 2019, tanto 

de vínculos diretos, -5%, quanto, de forma expressiva, de indiretos, -29%. Apresentou 

a mesma sequência de variação da atenção especializada: aumento de profissionais 

em 2016, mas quedas seguidas dos vínculos intermediados em 2017, acentuando-se 

em 2018 e 2019; a proporção de pessoal de vínculo intermediado passou de 38% 

para 30% entre 2015 e 2019. 

 Proteção e Vigilâncias e Gestão em Saúde tiveram poucas oscilações no 

período, mantendo quantitativos totais próximos entre os anos, sendo mais de 90% 

do pessoal de vínculo estatutário nos estabelecimentos de proteção e vigilâncias e em 
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torno de 50% na estrutura de Gestão, nessa última, principalmente em posições do 

Complexo de Regulação Municipal. 

 

Tabela 12 - Série histórica da quantidade total de trabalhadores da saúde no 
município por tipo de vínculo, por nível de atenção e variação anual – Mauá – 2007 a 

2009 
Nível de 
Atenção 

Vínculo de 
trabalho 

2015 2016 2017 2018 2019 
Variação 

2019/2015 

Hospitalar 

DIRETA       98        93        65        62        59  -40% 

INTERMEDIADO     625      765      813      947   1.006  61% 

SEM TIPO        2         1         1        -          -    -100% 

OUTROS       32        64        99        66        62  94% 

Total     757      923      978   1.075   1.127  49% 

Urgência e 
Emergência 

DIRETA     209      202      219      227      259  24% 

INTERMEDIADO     267      254      261      181      520  95% 

SEM TIPO       -          -          -          -          -    0% 

OUTROS       -           1         1         1        -    0% 

Total     476      457      481      409      779  64% 

Atenção 
Especializada 

DIRETA     137      143      137      135      174  27% 

INTERMEDIADO     143      167      159      124      115  -20% 

SEM TIPO       -          -          -          -          -    0% 

OUTROS       -          -          -           1         2  0% 

Total     280      310      296      260      291  4% 

Atenção 
Básica 

DIRETA     599      602      615      615      594  -1% 

INTERMEDIADO     392      449      431      363      275  -30% 

SEM TIPO       -          -          -          -          -    0% 

OUTROS       46        47        56        25        35  -24% 

Total  1.037   1.098   1.102   1.003      904  -13% 

Vigilâncias e 
Proteção em 

Saúde 

DIRETA       91        87        82        89        89  -2% 

INTERMEDIADO        6         7         6         6         5  -17% 

SEM TIPO       -          -          -          -          -    0% 

OUTROS       -          -          -          -          -    0% 

Total       97        94        88        95        94  -3% 

Gestão SUS 

DIRETA       40        49        47        60        58  45% 

INTERMEDIADO       37        47        48        58        46  24% 

SEM TIPO       -          -          -          -          -    0% 

OUTROS       -          -          -          -          -    0% 

Total       77        96        95      118      104  35% 

TOTAL GERAL  2.724   2.978   3.040   2.960   3.299  21% 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 

 Considerando essas informações, indica-se que nos anos de 2015 e 2016 

houve um esforço na manutenção, e certos avanços, dos quantitativos de profissionais 

em todos os níveis de atenção, reforçando os achados do Plano Municipal e dos 

Relatórios de Gestão, contudo não é possível confirmar se o plano operativo do 
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contrato de gestão, para os dispositivos de saúde não hospitalares, foi seguido e se 

estava de acordo com o planejado para o município dada a ausência do documento 

nos sítios públicos. 

Além da contratação de trabalhadores, também foi evidenciado pelos relatórios 

financeiros no portal da transparência da “Fundação B” que serviços de terceiros 

foram pagos pela entidade, como serviços de exames laboratoriais, diagnóstico por 

imagem e de técnicos hospitalares, que em dezembro de 2019 somaram o valor 

aproximado de um milhão e trezentos mil. Porém, não há indícios de quais unidades 

de saúde foram beneficiadas e esse procedimento não foi mencionado no contrato de 

gestão.   

Com relação aos cargos de gestão, ou seja, a transferência da gestão para a 

OSS, não fica clara no contrato, sendo colocado que a gestão seria de forma 

participativa e de caráter complementar e integrado à Secretaria de Saúde, sob gestão 

da pasta pública, seguindo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Porém, o plano operativo foi assinado pela superintendência do hospital e pelo 

presidente da OSS e, nesse documento, mencionou-se que a superintendência e 

diretorias se comprometiam a integrar as ações do hospital com a rede e representá-

lo nos colegiados de gestão da Secretaria Municipal. 

 Pela Lei Municipal n.º 5.210 de 18 de abril de 2017, sobre a estrutura 

administrativa da administração direta, no que tange a Secretaria de Saúde, não 

constam cargos de gestão do hospital. Já os cargos de gestão das unidades dos 

demais níveis de atenção são contemplados no quadro de pessoal comissionado e 

função de confiança. 

Dessa forma, infere-se que a gestão hospitalar foi transferida para a OSS e, 

nas demais unidades de saúde, a OSS intermediou a contratação de pessoal. 

Isso se assemelha ao achado de Coelho e Greve (2016), em que os secretários 

de saúde da Região do ABC, assinalaram um processo de decisão mais participativa 

com relação à OSS, sem transferir a gestão, podendo ser uma característica dos 

gestores da região. 

Nota-se, portanto, que houve mudança expressiva da disposição de pessoal 

entre os níveis de atenção, sobretudo a partir do ano de troca de governo – 2017, com 

avanço no número de profissionais totais e com vínculos intermediados na atenção 

Hospitalar, que era de gestão plena da OSS, e de Urgência e Emergência, com 

retrocesso na Atenção Primária. 
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Dada a ausência dos instrumentos de gestão a partir de 2018, não é possível 

evidenciar se essa alteração esteve relacionada aos direcionamentos de governo ou 

da OSS. Para aclarar tal situação, a seguir explana-se o Plano Operativo Hospitalar 

do contrato de gestão detalhando a contratualização e seus resultados. 

 

B) Plano Operativo e sua execução 

No Plano Operativo Hospitalar (POH-2015), evidenciou-se a contratualização 

de metas quantitativas, operacionais e qualitativas, estando ausentes indicadores 

financeiros do hospital (Anexo VIII - Metas quantitativas estabelecidas no Plano 

Operativo Hospitalar (POH-2015) – Contrato de Gestão 01/2015). 

Dessas, avaliou-se que as qualitativas se relacionavam com indicadores de 

adequação da linha de cuidado materno-infantil e de satisfação do paciente em geral, 

demonstrando certo comprometimento com a qualidade e efetividade do atendimento 

à saúde. Porém, não abrangeu os demais tipos de atendimentos realizados no 

hospital e suas respectivas linhas de cuidado, como exemplo os casos de doenças 

não transmissíveis como acidente vascular cerebral, doença renal crônica, entre 

outros, que também são prioridades da rede de atenção do SUS. 

Das metas operacionais, somente para a Taxa de ocupação hospitalar 

estabeleceu-se um número claro, mínimo de 80%. Os demais indicadores, como 

Média de permanência, Índice de intervalo de substituição, Percentual de cirurgias 

realizadas, tinham como meta a entrega de relatórios. 

Tais indicadores estabelecidos são considerados “clássicos” e gerais, segundo 

Escrivão Júnior (2007), não estando relacionados a agrupamentos de doenças e 

incentivos ou penalizações contratuais e de pagamentos. 

Ao considerar que havia gestão plena do hospital, mesmo em uma gestão 

participava, a ausência de indicadores financeiros e de metas claras operacionais 

deixa a relação contratual enfraquecida. 

      Com relação ao acompanhamento do contrato, em todos os instrumentos base, 

menciona-se que se daria por uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Secretaria de Saúde e que os relatórios dessa comissão seriam publicitados por meio 

de comunicação oficial do município. 

A comissão foi criada em 16 de abril de 2015, pela Portaria n.º 10.680, sendo 

que os responsáveis foram alterados em 7 portarias subsequentes – em 2015 houve 

duas alterações; 2016, 2017, 2018 uma alteração em cada ano; e em 2019 três 
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alterações – o que demonstra possível descontinuidade do acompanhamento da 

gestão (Anexo IX – Relação de Portarias sobre a criação e alterações da Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão 01/2015). 

Como não foram encontradas evidências dos desdobramentos da avaliação 

gerencial da OSS ou realizada pela comissão, fez-se o exercício de comparar as 

metas quantitativas do POH-2015 com a produção apresentada no Sistema de 

Informações Hospitalares do Ministério da Saúde (SIH/SUS). 

Os procedimentos ambulatoriais não foram analisados, pois o quantitativo 

apresentado no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) não provê os dados 

por estabelecimento, sendo composto pela produção ambulatorial de toda a rede. 

 

Tabela 13 – Série histórica de produção hospitalar municipal SUS e comparativos de 
metas do contrato de gestão – Mauá – 2015 a 2019 

Metas produção hospitalares / Ano 2015 2016 2016 2018 2019 

Cirurgias realizadas 4.356 4.501 3.955 3.892 4.564 

Meta mínima cirurgias 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 

Meta máxima cirurgias 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

% meta máxima cirurgias 156% 161% 141% 139% 163% 

Internações realizadas 10.895 11.837 11.544 11.444 12.684 

Meta mínima internações 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 

Meta máxima internações 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 

% meta máxima internações 93% 101% 98% 97% 108% 

Procedimentos obstétricos realizados 1.967 2.291 2.096 2.047 2.554 

Meta mínima procedimentos obstétricos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Meta máxima procedimentos obstétricos 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

% meta máxima procedimentos obstétricos 109% 127% 116% 114% 142% 
 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Plano 
Operativo Hospitalar do Contrato de Gestão 01/2015 

 

Dessa forma, identificou-se que o número de internações extrapolou a meta 

máxima em 2016 e 2019, 101% e 108%, respectivamente; o número de cirurgias ficou 

acima da meta máxima em todos os anos, oscilando para cima em 141% a 163%, 

sendo que nem internações e cirurgias estiveram abaixo da meta mínima.  

Os procedimentos obstétricos também excederam a meta em todo o período, 

variando de 109% a 142% da meta estabelecida. 

 Considerando que foram realizados mais procedimentos do que 

contratualizados, era esperado, pelas cláusulas do contrato, que fossem negociados 

aditivos e novas pactuações de metas. 
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 Evidenciou-se no relatório do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP), 

cinco aditamentos, nos anos de 2016, 2017 e 2018, cujo somente o primeiro 

aditamento teve aumento no valor financeiro a ser repassado de 9%. 

  

Tabela 14 - Quadro com a descrição dos instrumentos contratuais do Contrato de 
Gestão – 01/2015 – Mauá 

Contrato de Gestão Vigência Valor Total (R$) Referência Valor 

01/2015 01/03/2015 a 28/02/2016      168.000.000,00   Anual  

Aditamento 01 01/03/2016 a 28/02/2017      183.339.570,00   Anual  

Aditamento 02 01/03/2017 a 28/02/2018      183.339.570,00   Anual  

Aditamento 03 01/03/2018 a 31/03/2018       15.278.297,50   Mensal  

Aditamento 04 01/04/2018 a 30/06/2018       45.834.892,00   Trimestral  

Aditamento 05 01/07/2018 a 30/07/2018       15.278.297,50   Mensal  
 

Fonte: Elaboração própria. Ação Civil Pública do Ministério Público (MP), ago/2019 

 

Ao trazer os valores acordados nos anos de 2015, 2016 e 2017 para valores 

reais, base de 2017, verifica-se que houve aumento real nesse período de 2%, 

comprometendo 60%, 67% e 65% do gasto público municipal em saúde, 

respectivamente. 

 

Tabela 15 - Série histórica de gasto municipal com o Contrato de Gestão 01/2015, 
deflacionado pelo IGPDI – Mauá – 2015 a 2017 

Gastos públicos municipais 
com saúde e com o Contrato 

de Gestão (R$) 
2015 2016 2017 

Gasto total 299.650.760 275.690.427 281.710.526 

Valor Contrato de gestão (real) 180.044.693 184.079.198 183.339.570 

Comprometimento do gasto 
público municipal em saúde no 
contrato de gestão 

60% 67% 65% 

 

Fonte: Elaboração própria. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); 
Ação Civil Pública do Ministério Público (MP), ago/2019 

 

Apesar disso, não existiu menção de alteração de plano operativo e de metas 

em nenhum dos aditivos, trazendo a ideia de que o ajuste financeiro de 2016 estaria 

relacionado a adequação dos resultados do POH-2015. 

 Como o RAG de 2017 apontou para alterações de prioridades de governo e 

houve aumento e mudança expressiva na alocação de pessoal de vínculo indireto, é 

indicativo de que foi feita uma reorganização da rede de atenção à saúde dentro dos 

limites financeiros do contrato. 
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Por outro lado, o relatório do MP descreveu que três empréstimos bancários 

foram adquiridos pela OSS, a pedido da Secretaria de Saúde. Com total de 43 milhões 

de reais – um em agosto de 2014 na quantia de 14 milhões de reais que seria 

finalizado em dezembro de 2019; e outros dois em dezembro de 2015, somando 29 

milhões de reais, encerramento em agosto de 2019 e junho de 2020,  

Além disso, mencionou que se iniciaram tratativas entre representantes do 

município e da OSS, em 2017, por meio de uma Comissão Mista de Apuração de 

Débitos relativos ao Contrato de Gestão, para obtenção de nova proposta de trabalho 

devido a inadimplência da municipalidade. 

Segundo o relatório, essa inadimplência vinha desde o contrato de 2010, foi 

agravada em 2016 e 2017, sendo que, do total, 66% do valor de inadimplência estava 

relacionado ao contrato 01/2015, e tal comissão apurou uma dívida de mais de 111 

milhões de reais. 

Do ponto de vista do Controle Interno, foi instituída, pela Controladoria Interna 

do município, na Portaria n.º 11.019, de 05 de junho de 2017, a Comissão Sindicante 

e Processante para apuração de possíveis irregularidades na transferência de 

recursos vinculados ao contrato de gestão firmado. 

O respectivo processo administrativo aberto foi suspenso em janeiro de 2018 

pela Secretaria de Saúde, devido a necessidade de maior prazo para análise, não 

estando disponíveis publicamente os relatórios relacionados. 

Tentou-se confrontar tais achados, porém o registro público de repasse 

financeiro feito pela municipalidade à OSS estava incompleto, no Portal da 

Transparência. Os balancetes financeiros da OSS também não estavam publicitados, 

apenas o ano de 2019 estava disponível. 

 Esses achados indicam inconstância na manutenção do contrato de gestão, 

pela possível descontinuidade do acompanhamento da gestão pela Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, bem como pela diminuição dos gastos 

em saúde já mencionados. 

 Apesar da finitude do instrumento contratual, a prestação de serviços pela OSS 

foi continuada, a qual foi ressarcida financeiramente por meio de indenização, 

segundo o relatório do MP. A modalidade por meio de indenização é possível pela Lei 

Federal n.º 4.320 de 1964, porém um ano nesta modalidade leva a incertezas nas 

relações. 
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 Sendo assim, o Plano Operativo Hospitalar do Contrato de Gestão 01/2015 

esteve voltado às metas claras de produção, de adequação e efetividade de uma 

única linha de cuidado. A produtividade do hospital extrapolou as metas em todo o 

período estuado (2015 a 2019), o que corrobora com os achados da literatura, em que 

o modelo de gestão por OSS tem demonstrado aumento em procedimentos e 

atendimentos em saúde.  

 Por outro lado, apresentou indicadores operacionais e respectivas metas 

inconsistentes, bem como ausência de indicadores financeiros que poderiam trazer 

informações sobre a eficiência da gestão dos recursos pela OSS. Além disso, a 

capacidade de governo em acompanhar, fiscalizar, manter ou adequar o contrato de 

gestão se demonstrou enfraquecido ao haver intervenção do órgão de controle 

externo como o Ministério Público (MP), bem como a finitude do instrumento. 

Para elucidar os desdobramentos do controle externo sobre a relação do 

município de Mauá com a OSS, a seguir estão descritas e analisadas a ação civil 

pública do MP, as decisões do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. 

 

C) Mediação e intervenção de outros órgãos de controle 

A mediação do Ministério Público de São Paulo (MP), segundo o relatório da 

petição de ação civil pública, teve início em junho de 2018, pelos seguintes motivos: 

o encerramento do contrato de gestão; o desinteresse por parte da OSS em manter a 

relação contratual; e pela falta de plano de transição de prestação dos serviços do 

município. 

A relatoria explanou os problemas administrativos-financeiros gerados de tal 

situação como incidência de juros para pagamentos de fornecedores, descrédito no 

mercado, sequestros em conta bancária por mandados judiciais trabalhistas, bem 

como a entidade deixou de recolher na íntegra o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) dos trabalhadores contratados. 

Neste ponto, chama a atenção que, em 2014, foi excluída da Lei que 

regulamenta as OSS no município, a necessidade de a entidade a ser qualificada (ou 

já qualificada) apresentar certidões negativas de débitos da seguridade social e FGTS. 

Isso traz o questionamento se o poder executivo e o legislativo estariam a par 

dos débitos já nessa época, adicionando a possível contratação de empréstimos 

bancários pela OSS. 
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Além dos problemas mencionados, o MP colocou que propôs a assinatura de 

um Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) entre o município e a OSS, tanto para 

prevenir desassistência em saúde dos munícipes de Mauá bem como prevenir que a 

crise financeira da OSS colocasse em risco a prestação de serviços dos demais 

municípios em que a entidade mantinha contratos. Tal instrumento não foi assinado. 

Destaca-se que a OSS estava em nove municípios na região metropolitana de 

São Paulo e Baixada Santista, bem como atuando em serviços de saúde do Estado 

de São Paulo. 

O MP mencionou que a Secretaria de Saúde e a OSS apresentaram ao órgão 

planos de trabalho assistenciais distintos, com redução de serviços e 

consequentemente de valores a pagar, apontando que a proposta da OSS tinha 

menor valor. 

Nesse caso, não foi relatada análise de eficiência, acesso ou adequação, dos 

planos de trabalho propostos e tão pouco tais documentos estavam disponíveis 

publicamente. Questiona-se se as mudanças de alocação de pessoal analisadas e a 

ampliação da Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência, estava ou não de 

acordo com a política de saúde municipal.  

Por outro lado, na petição, foi mencionado que as tratativas não avançaram, 

nos 12 meses de período indenizatório e até a ação (2018 a 2019), devido às 

alternâncias dos chefes do executivo do município (três vezes entre o prefeito e a vice 

prefeita) e de secretários de saúde (sete nomes diferentes, média de menos de dois 

meses atuando), sendo as trocas concentradas no ano de 2018. Isso demonstra grave 

ingerência na saúde, mas corrobora com a dúvida: a qual política de saúde municipal 

a OSS se baseou? 

Apesar da instabilidade apontada, o MP entrou com a Ação Civil Pública Cível, 

em 2019, a partir do momento que teve conhecimento, pelos meios de comunicação, 

que o município firmaria novo contrato de gestão, na modalidade emergencial, com 

outra instituição. 

Dessa forma, acionou então o órgão de Controle Judiciário – Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJESP), pedindo tutela antecipada de urgência, para barrar 

a relação contratual com uma nova OSS ao considerar que essa ação estava eivada 

de vícios, a qual foi acatada pelo TJESP, no dia 09 de agosto de 2019, por considerar 

que a troca de OSS não se caracterizava como emergencial. 
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Segundo a decisão do tribunal, o movimento do município para colocar fim à 

precariedade jurídica do contrato deveria seguir um chamamento formal, colocando 

prazo de 180 dias para isso. 

Nesse caso, foi reforçado pelo Controle Jurídico a manutenção da relação com 

uma OSS, ou seja, prestação de serviço indireta de saúde, posto o imbróglio legal da 

contratualização e tamanha dependência do município de entidade terceira. 

Porém, ainda caberia ao município, uma análise criteriosa dessa condição e de 

sua capacidade de gestão, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para controlar, 

regular e cumprir com as obrigações na saúde. 

A decisão do TJESP colocou que os entes envolvidos não poderiam encerrar 

a relação de prestação de serviços em saúde até o julgamento do feito, mas que a 

municipalidade deveria apresentar plano de redução de custos e serviços para análise 

do MP, no prazo de 30 dias, mantendo o regime indenizatório seguindo a proposta de 

trabalho. 

Analisa-se que caberia a redução de unidades e/ou serviços de saúde, sem 

considerar se a OSS estava sendo eficiente na alocação dos recursos financeiros, 

sustentando o debate entre o interesse público e o público não-estatal, ainda que 

tenha o objetivo de garantir atendimento à população. 

 Os desfechos dos encaminhamentos, no ano de 2019, não foram encontrados 

nos sítios eletrônicos públicos do município, da entidade ou nos órgãos de Controle 

Público e Judiciário. 

 Vale colocar ainda que na petição do MP, foi mencionado que a inadimplência 

estava registrada nos processos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP), ou seja, poderia haver conhecimento do órgão do Controle Externo de tal 

conjuntura.  

No processo administrativo TC-003021.989.15-7 do TCESP, emitido em 

setembro de 2019, ou seja, após a ação do MP julgada pelo TJESP, indica 

irregularidades no Contrato 01/2015, pontos tais que foram justificados pelos 

responsáveis do município e da OSS, mas não de inadimplência. 

Na perspectiva do controle externo, havia condições que poderiam 

comprometer a dispensa de licitação, dentre esses, foi julgado pelo TCESP como 

irregular a dispensa de licitação do Contrato 01/2015, resultando em uma 

recomendação de adequação a futuras parcerias. 
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Também questionou quanto a economicidade do contrato, em que o município 

apresentou lista comparativa, de vínculo direto e indireto, de 20 cargos e salários, mas 

a justificativa foi considerada insuficiente. Além disso, o TCESP apontou para 

inexistência de elementos norteadores para análise da performance da entidade 

parceira, sem indicadores objetivos de qualidade, de produtividade e de eficiência. 

Isso apoia, em partes, os achados do Plano Operativo Hospitalar (POH-2015), 

o qual se acostou em indicadores de produção e de qualidade de uma única linha de 

cuidado, porém sobre a eficiência operacional, como no indicador de média de 

permanência, por exemplo, a meta estava relacionada a entrega de planilhas. Além 

disso, outros indicadores que balizam resultados de efetividade em saúde ou de 

eficiência operacional e financeira não foram encontrados, bem como o Plano 

Operativo para os demais níveis de atenção para qual a OSS foi contratada. 

Por fim, o relatório do Tribunal de Contas avaliou que houve transferência 

quase total dos serviços de saúde para a OSS, embasou-se na Constituição Federal, 

que prevê que as instituições privadas poderão participar de forma complementar, 

com preferência às instituições sem fins lucrativos quando esgotada a capacidade de 

prestação direta, posição essa que também se vê na literatura, na perspectiva do 

direito, de Di Pietro (2019). 

Pôde-se evidenciar que o controle externo, realizado pelo Ministério Público e 

Tribunal de Justiça, esteve relacionado aos impasses contratuais e, principalmente, 

na relação entre o município e a OSS, a qual se agravou com a troca de governo e 

sua instabilidade política. Já o controle externo do Tribunal de Contas, para o contrato 

01/2015, foi realizado, mas ainda assim apontou inconsistências de forma tardia a 

todo o imbróglio jurídico que se deu ao longo do tempo. 

Nesse sentido, a seguir está a análise de indicadores de desempenho em 

saúde do município e as possíveis influências do modelo de gestão por OSS adotado, 

bem como os desdobramentos analisados até o presente momento do trabalho. 

  

4.4 Desempenho do sistema de saúde municipal 

 Propôs-se a analisar indicadores de desempenho de saúde de Mauá, entre 

2015 e 2019, tanto do ponto de vista dos resultados da gestão, no que tange a 

disponibilidade dos serviços de saúde (acesso e adequação), quanto de efetividade 

do sistema. 
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 Inicia-se com a Atenção Básica (AB), a qual tem a proposta de ser constituída 

como porta principal de entrada e ordenadora do cuidado nos sistemas de saúde 

municipais e maior ou menor cobertura indica a disponibilidade de serviços. 

 

Tabela 16 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Acesso – Mauá – 2015 a 2019 

Indicadores de Acesso / Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

População  453.327   458.390   463.269   468.148   472.912  

Cobertura Atenção Básica 73% 73% 73% 40% 40% 

Internações por local de residência    19.386     19.975     18.754     18.096     17.177  

Taxa de internação hospitalar por local de 
residência por mil habitantes 

         43           44           40           39           36  

Internações por local de internação (Hospital 
Municipal) 

   10.895     11.837     11.544     11.444     12.684  

Internações por local de residência (Hospital 
Municipal) 

     8.944       9.169       9.395       9.672       9.737  

 

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 2000 a 
2020; Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e Informação e 

Gestão da Atenção Básica (e-Gestor Atenção Básica) 

 

 Nos anos de 2015, 2016 e 2017, cerca de 73% da população de Mauá estava 

coberta pela Atenção Básica, porém em 2018 e 2019 o percentual teve queda 

expressiva, chegando a 40% em ambos os anos. 

 Como evidenciado anteriormente, foram nesses anos em que os conflitos entre 

a OSS e o município se acirraram, com o encerramento do Contrato de Gestão em 

2018. 

É a partir desse mesmo ano que se registrou diminuição de profissionais 

cadastrados na Atenção Básica, principalmente de vínculo Indireto, refletindo no 

indicador e colocando a cobertura da AB abaixo até do percentual de pessoas SUS 

dependentes (60% da população em 2019). 

 No que tange a efetividade do sistema, ao considerar as internações por 

Causas Sensíveis à Atenção Básica, apesar da diminuição do número de internações 

e do percentual entre 2015 e 2019, de 12,5% para 11,0%, oscilou entre os anos 

intermediários. Vale ressaltar que esse indicador reflete no mínimo a ações da 
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atenção básica realizadas em 12 meses antecedentes (SHI, 2012) e é também 

relacionado ao acesso da rede hospitalar. 

 Nesse sentido, nota-se que a taxa de internação de residentes de Mauá passou 

de 43 internações para 36 internações a cada mil habitantes, demonstrando possível 

diminuição também no acesso a rede hospitalar, mesmo com o aumento no número 

de internações realizadas pelo hospital municipal gerenciado pela OSS. Isso pode se 

justificar ao considerar que o município é referência microrregional, havendo disputa 

na oferta de leitos. Dessa forma, seria necessário avaliar também a regulação 

regional. 

  

Tabela 17 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Adequação – Mauá – 2015 a 2019 

Indicadores de Adequação / Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Nascidos vivos      6.023       5.898       5.730       5.501       5.090  

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal 

81% 79% 71% 75% 73% 

Nascidos vivos por partos cesáreos      4.092       3.855       3.806       3.544       3.199  

% de nascidos vivos por partos cesáreos 68% 65% 66% 64% 63% 

Partos realizados SUS      3.117       3.353       3.079       2.932       2.781  

Partos cesáreos realizados SUS      1.646       1.668       1.585       1.382       1.150  

% Partos cesáreos realizados SUS 53% 50% 51% 47% 41% 

 

Fonte: SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS 

 

Quanto à adequação de atendimento de saúde hospitalar, a proporção de 

partos cesáreos realizados no SUS de Mauá caiu de 53% para 41%, demonstrando 

melhora nessa linha de cuidado. 

 A proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, 

caiu de 81% para 76% e, mesmo que as causas dessa queda não se limitem ao 

acesso à Atenção Básica, é possível que a diminuição tão expressiva apresentada 

restringiu a atuação e a adequação na linha de cuidado materno-infantil. 
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Tabela 18 - Série histórica de indicadores de desempenho selecionados – Dimensão 
Efetividade – Mauá – 2015 a 2019 

Indicadores de Efetividade / Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Internações por local de residência    19.386     19.975     18.754     18.096     17.177  

Internações por Condições Sensíveis à Atenção 
Básica (CSAB) por local de residência 

     2.422       2.263       1.835       1.972       1.897  

Proporção de internações por CSAB 12,5% 11,3% 9,8% 10,9% 11,0% 

Nascidos vivos      6.023       5.898       5.730       5.501       5.090  

Óbitos maternos            3             9             4             3             5  

Taxa de mortalidade materna          50         153           70           55           98  

 

Fonte: SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; SESSP/CCD - 
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Sistema de Informações Hospitalares do SUS – 

SIH/SUS/DATASUS/MS 

 

 Já com relação a efetividade do sistema de saúde em Taxa de mortalidade 

materna, o município apresentou piora no período, bem como nos anos de 2016, 2017 

e 2018, mesmo com melhores índices de adequação na Proporção de nascidos vivos 

de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. Outros fatores podem estar 

relacionados à essa piora na mortalidade materna, como por exemplo a qualidade do 

atendimento, e demonstra necessidade de ações nessa linha de cuidado. 

 Com todo o exposto, o Acesso na Atenção Básica e Hospitalar diminui, 

principalmente em 2018 e 2019, anos em que se teve mais alternâncias de chefes de 

governo, da pasta da saúde e de precariedade na relação contratual com a 

Organização Social de Saúde. 

 Nesse mesmo sentido, com relação a adequação do atendimento primário no 

cuidado materno-infantil, pelo indicador Proporção de nascidos vivos de mães com 7 

ou mais consultas de pré-natal, houve piora. Já com relação ao atendimento 

hospitalar, houve queda na relação de nascidos vivos por parto cesáreo no período, 

ou seja, melhora no indicador. 

 O sistema foi menos efetivo na relação mortalidade materna no período, porém 

com leve melhora no indicador de internações por Causas Sensíveis à Atenção 

Básica. 
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 Durante o período estudado, os indicadores de Acesso apresentaram piora nos 

seus resultados, principalmente no que tange a Atenção Básica, a qual sofreu queda 

expressiva de contratação intermediada pela OSS, principalmente a partir da troca de 

governo e conflitos na relação contratual. Quanto ao acesso hospitalar, houve 

aumento no número de internações, mas piora no indicador de internações 

hospitalares por mil habitante, possivelmente por haver a interdependência dos 

recursos locorregionais. 

Já nos indicadores de Adequação, houve piora no resultado do indicador 

relacionado à Atenção Básica, mas o indicador relacionado à atenção hospitalar teve 

melhora, o qual era de gestão plena da OSS. Quanto aos indicadores de Efetividade, 

o que reflete à Atenção Básica, houve melhora por estar relacionado aos anos 

anteriores em que a cobertura desse nível de atenção esteve acima de 70%. Por outro 

lado, o indicador de efetividade de mortalidade materna apresentou piora expressiva 

em todos os anos. 

Sendo assim, nota-se que o desempenho do sistema de serviços de saúde do 

município estudado esteve relacionado com a contratação da OSS dada a 

abrangência e à capacidade de gestão do município e sua relação com a OSS. 

 

5 CONCLUSÕES 

O município estudado é um dos menos desenvolvidos economicamente da 

região e possui um dos menores gastos com saúde por habitante, embora tenha maior 

aporte financeiro das demais esferas de governo e com alocação do orçamento 

municipal acima do mínimo exigido. 

Notou-se que somente uma Organização Social de Saúde esteve atuante e 

com a adoção desse modelo de gestão, a partir de 2010, o município apresentou 

rápida expansão, duplicando o número de trabalhadores. 

O último contrato de gestão, 2015 a 2018, abrangeu todos os estabelecimentos 

de saúde, com cerca de 60% dos profissionais de vínculo intermediado e mais de 60% 

do dos recursos financeiros municipais foram comprometidos com a OSS. 

Tais profissionais se concentraram na Atenção Hospitalar e a de Urgência e 

Emergência, sendo que a OSS tinha a gestão plena do hospital. Destaca-se, o 

aumento nesses níveis de atenção e diminuição de alocação na Atenção Básica, a 

partir de 2017, especialmente de vínculo com a OSS, o que influenciou negativamente 

no desempenho dos indicadores de saúde nesse nível de atenção. 
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No Plano Operativo estabelecido para o hospital, os indicadores se 

relacionavam com produção, adequação e satisfação do paciente, demonstrando um 

comprometimento com a qualidade do atendimento à saúde. 

Porém, não havia menção de indicadores financeiros e, para os indicadores de 

eficiência operacional, as metas não foram claras, demonstrando fragilidade na 

aferição da eficiência do hospital e da gestão plena da OSS. 

A produção hospitalar teve aumento expressivo em número de internações, 

porém não refletiu no acesso desse nível de atenção. Possivelmente, por ser 

referência para outros municípios, houve disputa de alocação desse recurso de saúde, 

sendo necessário avaliar a regulação regional. Vale mencionar que a OSS também 

administrava o hospital estadual regional. 

Por outro lado, o hospital apresentou melhora no indicador de adequação 

partos cesáreos, podendo refletir ao cumprimento das metas de qualidade 

estabelecidas. 

Com relação aos mecanismos de controle interno municipal, não foi possível 

evidenciar quais foram os resultados da Comissão de Acompanhamento e Gestão do 

contrato com a OSS, porém dada a intervenção dos órgãos externos de controle como 

o Ministério Público e a piora da maioria dos indicadores de desempenho, indica que 

tal controle foi insatisfatório, principalmente com a alternância de governo. 

Quanto ao controle social, os instrumentos de planejamento e gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), pouco se mencionou sobre a relação com a OSS, 

sendo que a publicização do Plano Municipal de saúde foi interrompida, diminuindo a 

possibilidade de fiscalização. 

Dessa forma, avalia-se que a adoção de OSS pode ter tido vantagens na 

contratação de pessoal e em alguns indicadores de desempenho do sistema de 

serviços, porém o modelo de gestão está intrinsicamente ligado às capacidades de 

governo como planejamento, financiamento, gestão de políticas, controle e de 

compreensão do próprio modelo de gestão por OSS. 

A proporção que o contrato de gestão tomou se caracteriza como transferência 

total da responsabilidade de prestação de atendimento de saúde do município à uma 

única organização social, deixando o bem público e a saúde da população 

vulneráveis. 

Apesar de não poder evidenciar quais eram e como se davam as relações entre 

os governantes e os dirigentes da OSS, é possível notar que a mudança de governo 
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influenciou nos conflitos apresentados, trazendo a ideia de que o modelo talvez não 

se sustente. 

Além disso, é necessário que se dê mais transparência quanto à adoção do 

modelo de gestão, ao considerar que boa parte dos documentos buscados não 

estavam disponíveis. 

 

6 LIMITAÇÔES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS  

Para trazer as limitações desse Trabalho Aplicado (TA) optamos por, 

primeiramente, colocar a posição da pesquisadora e discente, que também exerceu o 

papel de trabalhadora da Secretaria de Saúde do município estudado, em 2019. 

Enfrentando os desafios postos no período em que estive no município, elegi o 

objeto de estudo por acreditar que é possível aprender e corrigir caminhos, desde que 

posto à luz para reflexão crítica. 

Além disso, entendo que a posição acadêmica e científica é parte inseparável 

da construção social e política do indivíduo na sociedade e que sua contribuição não 

se restringe à academia. 

 É nesse mesmo sentido em que se encontrou a escolha do tema – 

Organizações Sociais de Saúde como “entidades públicas não estatais”, na 

perspectiva de que pode haver “vícios e virtudes”, mas que o foco da administração 

pública deveria ser o coletivo em todos os seus aspectos, assim como o do Sistema 

Único de Saúde. 

 Com relação ao TA, as limitações foram quanto à estratégia de investigação 

Estudo de Caso, por ser um método mais sensível à subjetividade do pesquisador e 

por compreender mais a particularidade do objeto de estudo do que sua 

generalizabilidade. 

Da coleta de dados e análise, a limitação esteve na proposta de descrição e 

discussão de conteúdos documentais e dados estruturados públicos, por não ter 

considerada a complementariedade por meio de observação e entrevistas. 

Ainda, sofreu a ausência de documentos e dados públicos em sítios eletrônicos 

e não teve, em seu desenho, o procedimento de solicitação dos instrumentos faltantes 

à Administração Pública, considerando a Lei de Acesso à Informação brasileira. 

Na combinação de indicadores, limitou-se na seleção de três dimensões e seis 

indicadores de desempenho, na comparação histórica do próprio município estudado 

e na defasagem temporal dos indicadores socioeconômicos e demográficos como 
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Densidade demográfica, Índice de Desenvolvimento Humano e Renda mensal per 

capita que se referiram ao ano de 2010. 

Sugestão de novas pesquisas: impacto das alternâncias de governos na 

formulação e execução de políticas públicas de saúde; avaliação da regionalização e 

dos recursos estaduais na Região de Saúde do Grande ABC; os impactos da 

expansão e capilaridade das Organizações Sociais de Saúde que atuam em mais de 

uma instância de governo e em diversos municípios;  aprofundamento na 

compreensão de como se dão as redes de influência das Organizações Sociais de 

Saúde; interesses envolvidos em torno da publicização de dados governamentais e 

de Organizações Sociais de Saúde. 
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ANEXOS 

Anexo I – Definição e utilização dos indicadores demográficos e socioeconômicos selecionados 

Indicador: População total 
Densidade 
demográfica 

Produto interno bruto 
(PIB) per capita 

Renda média 
domiciliar per capita 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 

Cobertura por planos 
de saúde 

Definição IDB - 
RIPSA / PROADESS 

Número total de 
pessoas residentes e 
sua estrutura relativa, 
em determinado 
espaço geográfico, no 
ano considerado 

É a razão entre o 
número de habitantes 
e a extensão de 
determinado espaço 
geográfico 

Valor médio agregado 
por indivíduo, em 
moeda corrente e a 
preços de mercado, 
dos bens e serviços 
finais 
produzidos 

É a média das rendas 
domiciliares per capita 
das pessoas 
residentes, em 
determinado espaço 
geográfico, no ano 
considerado 

O Índice de 
Desenvolvimento 
Humano é composto 
pelas dimensões 
longevidade, educação 
e renda 

Percentual da 
população coberta por 
planos e seguros de 
assistência 
suplementar à saúde 

Uso ou Interpretação 
IDB IDB - RIPSA / 

PROADESS 

Dimensionar a 
população-alvo de 
ações e serviços; 
subsidiar processos de 
planejamento, gestão 
e avaliação de 
políticas públicas de 
alcance social 

Possibilita mensurar a 
distribuição da 
população residente 
em um determinado 
território, permitindo a 
verificação das áreas 
mais e menos 
povoadas 

Contribuir para a 
análise da situação 
social, identificando 
espaços cujo 
desempenho 
econômico pode 
demandar mais 
atenção para 
investimentos na área 
social 

Indica o nível 
econômico de uma 
determinada 
população (mas não 
seu grau de 
desigualdade) 

O IDH é um número 
que varia entre 0 e 1. 
Quanto mais próximo 
de 1, maior o 
desenvolvimento 
humano da localidade 
selecionada 

Subsidiar processos 
de planejamento, 
gestão e avaliação de 
políticas públicas 
voltadas para a 
assistência e 
promoção da saúde 

Fonte: 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) -   Estimativas 
para o Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) 

Programa das Nações 
Unidas para o 
Desenvolvimento - 
(PNUD); Consultado 
no sítio eletrônico 
IBGE 

Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS); Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 

Ano: 2019 2010 2017 2010 2010 2019 

Municípios: 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul - Composição de Municípios da 
Região de Saúde Grande ABC. 
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Anexo II – Definição e utilização dos indicadores de recursos  

Indicador: 
Número de leitos 
hospitalares por 
habitante 

Número de leitos 
hospitalares (SUS) por 
habitante 

Hospitais de 
administração pública 

Gasto público com 
saúde per capita 

Dependência 
financeira das 
transferências SUS 

% de Gasto Municipal 
com Ações e Serviços 
Públicos em Saúde 

Definição IDB - 
RIPSA / PROADESS: 

Número de leitos 
hospitalares públicos e 
privados, vinculados 
ou não ao Sistema 
Único de Saúde 
(SUS), por mil 
habitantes 

Número de leitos 
hospitalares 
conveniados ou 
contratados pelo 
Sistema Único de 
Saúde (SUS), por mil 
habitantes residentes 

Número de 
estabelecimentos 
hospitalares de 
administração pública, 
segundo categorias de 
porte e tipo de 
atendimento 

Gasto público (em 
reais correntes) com 
saúde por habitante, 
segundo a esfera de 
governo 

Porcentagem das 
transferências SUS em 
relação ao total do 
gasto público estadual 
ou municipal em saúde 

n/a 

Uso ou Interpretação 
IDB IDB – RIPSA 

PROADESS 

Analisar variações 
geográficas e 
temporais na oferta de 
leitos hospitalares 
públicos e privados, 
identificando situações 
de desigualdade e 
tendências que 
demandem ações e 
estudos específicos 

Analisar variações 
geográficas e 
temporais na oferta de 
leitos hospitalares 
públicos e privados, 
identificando situações 
de desigualdade e 
tendências que 
demandem ações e 
estudos específicos 

- Analisar variações 
geográficas e 
temporais do gasto 
público com saúde por 
habitante 

Para análise de 
distribuições 
equitativas 

n/a 

Fonte: 

Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES); 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) 

Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES); 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) 

Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) 

Sistema de 
Informações sobre 
Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS) 
(IBGE) 

Sistema de 
Informações sobre 
Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS) 

Sistema de 
Informações sobre 
Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS) 

Ano: 2019 2019 2019 6º Bim 2019 6º Bim 2019 6º Bim2019 

Municípios: 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul - Composição de Municípios da 
Região de Saúde Grande ABC 

Obs.:  

O que está: LEITOS DE 
INTERNAÇÃO; LEITOS 
COMPLEMENTARES 
(inclui psquiatria) 

O que está: LEITOS DE 
INTERNAÇÃO; LEITOS 
COMPLEMENTARES 
(inclui psquiatria) 

O que está: Hospitais 
Especializado, Geral, 
Dia; Estadual e/ou 
Municipal e/ou 
Federal 

O que está: Repasses 
Federais e Estaduais 
considerados como 
"Receita realizada"; 
Despesa municipal 

O que está: Repasses 
Federais e Estaduais 
considerados como 
"Receita realizada"; 
Despesa municipal 
com saúde 

O que está: Despesa 
municipal com saúde 
de acordo com a Lei 
Federal 141/2012 

O que não está: 
LEITOS DE REPOUSO 
/ OBSERVAÇÃO 

O que não está: 
LEITOS DE REPOUSO 
/ OBSERVAÇÃO 

O que não está: 
Pronto Socorro, 
Unidades de Pronto 
Atendimento 

O que não está: 
Outras Receitas SUS; 
Restos a pagar 

O que não está: 
Outras Receitas SUS; 
Restos a pagar; 
Capital e/ou 
investimento 

O que não está: 
Outras Receitas SUS; 
Restos a pagar; 
Capital e/ou 
investimento 
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Anexo III – Definição e utilização dos indicadores de Desempenho dos serviços de saúde 

Indicador: Mortalidade materna  
Internação por 
condições sensíveis à 
atenção primária 

Partos cesáreos Consultas de pré-natal 

Cobertura 
populacional estimada 
pelas equipes de 
Atenção Básica 

Internação hospitalar 

Definição 
PROADESS: 

Razão de óbitos maternos por 
100.000 nascidos vivos, em 
determinado espaço geográfico, 
no ano considerado 

Percentual de 
internações 
hospitalares pagas pelo 
Sistema Único de 
Saúde (SUS), por 
condições sensíveis à 
atenção primária em 
relação ao número total 
de internações 
hospitalares pagas pelo 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) 

Percentual de partos 
cesáreos no total de 
partos, na população 
residente em 
determinado espaço 
geográfico, no ano 
considerado 

Percentual de 
nascidos vivos cujas 
mães fizeram mais de 
6 consultas de pré-
natal, segundo local 
de residência das 
mães, no ano 
considerado 

Percentual da 
população coberta 
pela Atenção Básica, 
em determinado 
espaço geográfico, no 
ano considerado 

Taxa de internação 
hospitalar no Sistema 
Único de Saúde 
(SUS) padronizada 
por sexo e idade, por 
1.000 habitantes, em 
determinado espaço 
geográfico, no ano 
considerado 

Uso ou 
Interpretação 
PROADESS: 

Expressa a qualidade do 
cuidado obstétrico, uma vez que 
óbitos maternos são 
majoritariamente classificados 
como evitáveis 

Revela o resultado das 
ações e serviços de 
promoção da saúde, 
prevenção de riscos, e 
do diagnóstico e 
tratamento precoces 

Indica a participação 
relativa dos partos 
cesáreos no total de 
partos 

Indica a realização de 
consultas de pré-
natal, a partir de 
informações 
prestadas pelas 
mulheres durante a 
assistência ao parto 

Este indicador 
considera a 
centralidade da 
Atenção Básica no 
SUS, com a proposta 
de constituir-se como 
ordenadora do 
cuidado nos sistemas 
loco regionais de 
Saúde 

Reflete as condições 
de acesso aos 
serviços hospitalares, 
que, por sua vez, 
guarda relação com a 
oferta desses serviços 
no SUS 

Fonte: 

SESSP/CCD - Sistemas de 
Informações sobre Nascidos 
Vivos - SINASC; SESSP/CCD - 
Sistema de Informações sobre 
Mortalidade - SIM 

Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS – 
SIH/SUS/DATASUS/MS 

SESSP/CCD - 
Sistemas de 
Informações sobre 
Nascidos Vivos - 
SINASC; Sistema de 
Informações 
Hospitalares do SUS 
– SIH/SUS 

SESSP/CCD - 
Sistemas de 
Informações sobre 
Nascidos Vivos - 
SINASC 

Informação e Gestão 
da Atenção Básica (e-
Gestor Atenção 
Básica) 

Ministério da Saúde - 
Sistema de 
Informações 
Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS)  

Ano: 2015 a 2019 2016 a 2019 2017 a 2019 2018 a 2019 2019 a 2019 2020 a 2019 
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Anexo IV – Comparativo do desenho institucional das Leis de Organizações Sociais de Saúde, Federal e do Município de Mauá 

Escopo 
Ensino, pesquisa científica, cultura, desenvolvimento tecnológico, meio 
ambiente e saúde; 

Idem 

Composição do Conselho 

- Até 10% de membros eleitos pela própria associação civil; - 20 a 40% de 
representantes do Poder Público; - 20 a 30% de representantes do 
terceiro setor; - 10 a 30% de pessoas de notória capacidade profissional 
eleitas pelos demais membros; até 10% de outros membros, indicados ou 
eleitos;  

Idem 

Restrição n/a Contrato de Gestão somente para a Saúde 

Barreira à entrada n/a n/a 

Sede  n/a n/a 

Experiência  n/a n/a 

Interdição n/a 

Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho, que 
não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro 
grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores e terão 
mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução; o 
dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do 
Conselho, sem direito a voto;  

Sequestro de bens 

Havendo indícios fundados de malversação deverá ser requerida 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 danos ao patrimônio 
público 

Idem 

Devolução de recursos 
A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores 
entregues 

Idem 

Publicidade Diário Oficial Relatórios financeiros e de execução do contrato (anual) 
A contratação será precedida de publicação da minuta do 
contrato de gestão e de convocação pública 

Controles 

Serão submetidos ao controle externo do Tribunal de Contas, ficando o 
controle interno a cargo do Poder Executivo 

Idem 

Dispensa licitação Idem 

Fiscalização pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação e 
acompanhamento da execução do contrato por comissão de avaliação 

Idem 
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Anexo V – Diagrama de ciclos de planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) e intersecções com as eleições municipais de 

Mauá – 2013 a 2022 
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Anexo VI – Objetivos, Ações e Metas selecionados do Plano Municipal de Saúde 2014 a 2017, Planos Anuais de Saúde e 
Programações Anuais de Saúde 2015 a 2017 – Mauá  

Objetivo Ação 
Metas 

2014-2017 
PAS 2015 RAG 2015 PAS 2016 RAG 2016 PAS 2017 RAG 2017 

Ampliar o acesso as ações de 
promoção da saúde e prevenção de 
doenças e agravos, com atenção 
especial ao idoso, hipertenso, diabético 
e portador de outras doenças crônicas 

Implantar academias da saúde/Projeto 
Similar- Projeto "De Bem com a Vida", 
com práticas integrativas e 
complementares na rede de saúde 

23 UBS 
Implantar 03 
Academias 

0 
Implantar 

03 
Academias 

0 
Implantar 

03 
Academias 

n/c 

Reformar e construir as UBS 
considerando a ambiência como parte 
do cuidado humanizado, ampliando e 
qualificando a assistência 

Ampliar a rede de atenção básica 
Construir 

UBS no Jd 
Luzitano 

Análise de 
impacto e 

captação de 
recurso 

Realizado 

Construir 
nova UBS 
no Jardim 
Luzitano 

0 n/c n/c 

Ampliar e melhorar o acesso dos (as) 
usuários (as) aos serviços da saúde 

Implantar equipes de saúde da família 
96 ESF-

EAB 
Manter 86 
equipes 

86 equipes 92 equipes 81 equipes 
Manter 86 
equipes 

n/c 

Ampliar as equipes de agentes 
comunitários de saúde 

540 ACS 
Alcançar 420 

ACS, atual 324 
324 ACS 

Contratar 
120 ACS 

0 
Alcançar 
430 ACS 

n/c 

Ampliar o acesso à saúde bucal, 
adotando o modelo de saúde bucal que 
incorpora o Técnico de Saúde Bucal às 
equipes 

Implantar equipes de saúde bucal tipo I 02 ESB 
Implantar 24 

ESB II 
0 n/c n/c n/c 

n/c 

Implantar equipes de saúde bucal tipo II 50 ESB n/c 

Implementar às equipes das UBS 
outros núcleos de saber como 
psicólogos, assistentes sociais, 
nutricionista e apoiadores de rede 

Contratar Fisioterapeutas Nutricionistas 05 equipes 
Contratar 

Fisioterapeutas 
Nutricionistas 

Contratado n/c n/c n/c n/c 

Ofertar o cuidado integral aos usuários 
de saúde mental e uso abusivo de 
álcool e outras drogas 

Implantar um CAPS III álcool e drogas 
infanto-juvenis 24 h 

01 n/c n/c n/c n/c n/c n/c 

Implantar um CAPS III Adulto na região 
do bairro São João  

01 n/c n/c n/c n/c n/c n/c 

Implantar Residência Terapêutica  02 n/c n/c 
Implantar 3ª 

RT 
0 n/c n/c 

Implantar República terapêutica adulto 
e infanto-juvenil 

02 Planejar 
0 (não 

realizado) 
n/c n/c n/c n/c 

Humanizar e ampliar a assistência à 
urgência e emergência 

Incorporar novas motolâncias e garantir 
manutenção preventiva e corretiva das 
ambulâncias do SAMU 

04 
motolâncias 

n/c n/c n/c n/c n/c n/c 

Ampliar a frota de USB e USA no 
SAMU 

USB - 07 
USA - 03 

n/c n/c n/c n/c n/c n/c 

Humanizar e otimizar atendimento 
domiciliar e hospitalar 

Ampliar e qualificar a oferta de 
atendimento do SAD – Serviço de 
Atendimento Domiciliar 

05 EMAD e 
02 EMAP 

Contratar 
equipe EMAD e 

EMAP 

01 equipe 
implantada 

n/c n/c 

Ampliar 
equipes 
EMAD e 
EMAP 

n/c 
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Anexo VII – Critérios de repasse federal (SUS) para custeio – componentes e tipos de pagamento  

BLOCO CUSTEIO Componentes Tipo de pagamento 

Atenção Básica 
(até 2019) 

Piso da Atenção Básica Fixo (PAB Fixo): 
Per capita; Por adesão à programas e composição de equipes; Por 
procedimento (fee for service); Por desempenho; Por critérios de 

estrutura física 

Piso da Atenção Básica Variável (PAB variável): 

... Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB) 

Exemplos de Programas: Saúde da Família (SF); Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Saúde Bucal (SB); Módulos com base no IDH e população; 
Ajuste anual por produção e cobertura populacional 

Média e Alta 
Complexidade 

Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar – MAC 

Por adesão à programas e serviços, composição de equipes; por 
procedimento (fee for service); Por critérios de estrutura física 

(estabelecimento e qualificação) Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC 

Exemplos de Programas: Rede de Urgências e Emergências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST); Hospitais; Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Adesão à 

Contratualização dos Hospitais de Ensino 

Vigilância em 
Saúde 

Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 

Per capita; Por adesão à programas e composição de equipes; Por 
procedimento (fee for service); Por desempenho; Por critérios de 

estrutura física 

Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) 

Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) 

Piso Variável de Vigilância Sanitária (PVVISA) 

Exemplos de Programas: Agentes de Combate às Endemias (ACE); Incentivo para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen); Programa de 
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

Assistência 
Farmacêutica 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica 
Per capita; Por adesão à programas; Por média de procedimento (fee for 

service) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

Exemplos de Programas: Programa Farmácia Popular; Grupo 1: CBAF; Grupo 2: Financiamento pelo ente federativo Estados; Grupo 3 pelo MS de 
forma centralizada ou descentralizada - a descentralizada paga-se por média de produção de APACS; Programa anti-retrovirais do programa 

DST/aids 

Gestão do SUS 

Componente para a Qualificação da Gestão do SUS 
Per capita; Por composição de equipes; Por vaga de residência médica 

Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde 

Exemplos de Programas: Política Nacional de Educação Permanente; Residência médica 
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Anexo VIII – Metas estabelecidas no Plano Operativo Hospitalar (POH-2015) – Contrato de Gestão 01/2015 
Metas Indicador Mínimo (anual) Máximo (anual) 

Produção 

Procedimentos ambulatoriais 642.080 782.460 

Internações 9.960 84.000 

Cirurgias realizadas 2.040 2.800 

Procedimentos obstétricos 1.200 1.800 

Operacionais 

Ocupação Hospitalar 80% n/c 

Cirurgias agendadas e realizadas n/c n/c 

Média de permanência n/c n/c 

Índice de intervalo de substituição n/c n/c 

Qualitativas 

Revisão de óbitos totais 30% n/a 

Revisão de óbitos de morte materna 100% n/a 

Satisfação do cliente 70% de ótimo e bom n/a 

Presença de acompanhantes no parto 30% n/a 

Taxa de cesárea 40% n/a 

Realização de testes infectológicos de parturientes 100% n/a 

Realização de vacinação para hepatite B de recém nascidos 100% n/a 

Estruturação de Núcleo de Educação Permanente n/a n/a 

Estruturação de Campo de Estágio n/a n/a 
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Anexo IX – Relação de Portarias sobre a criação e alterações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

Tipo Número Ementa Data 

Portaria         11.285  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

22/08/2019 

Portaria         11.266  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

10/07/2019 

Portaria         11.195  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

07/02/2019 

Portaria         11.139  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

23/08/2018 

Portaria         11.039  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

27/07/2017 

Portaria         10.877  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

15/06/2016 

Portaria         10.810  
Altera Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

23/11/2015 

Portaria         10.680  
Institui Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de 
Gestão 01/2015 

16/04/2015 

 

 


