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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da aplicação do contrato de gestão 

hospitalar, implantado no Estado de São Paulo, sob a égide da Lei Complementar n. 

846, de 04.06.98, tomando-se por base os seguintes aspectos: a) planejamento; b) 

convocação e processamento dos planos operacionais dos interessados;  c) dispensa de 

licitação para contratação direta com organização social de saúde; d) contrato de gestão 

em si, suas cláusulas; e) controle público, interno e externo, f) características gerais 

dessa contratação; g) publicações dos atos; h) assessoria jurídica. Ao final, 

apresentamos as nossas sugestões para aprimoramento do modelo legal estudado, como, 

por exemplo, a adoção de medidas visando a ampliação de possíveis interessados na 

celebração do contrato, a concentração de prazos, sua padronização, e dilatação, além 

do estabelecimento de exigências relativas às condições econômicas e, especialmente, 

técnicas, de forma a se assegurar a boa execução contratual, tudo, no fundo, com o 

desiderato acadêmico de alguma forma contribuir com a Administração Pública 

brasileira. 

 



 8

Palavras-chaves: contrato de gestão; organização social; terceiro setor; reforma de 

Estado; reforma gerencial; plano diretor de reforma do aparelho do estado – pdrae; 

publicização; gerenciamento privado de estabelecimento público; contrato 

administrativo; gestão pública; gestão hospitalar; contratualização; administração 

hospitalar; controle público; eficiência. 

 

 



 9

LISTA DE ABREVIATURAS 

Assembléia Legislativa do Est. SP      ALESP 

Ação Direta de Inconstitucionalidade     Adin. 

Administração Pública       Adm. Públic. 

Consolidação das Leis do Trabalho      CLT 

Coordenadoria de Exame de Editais      CEE 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviço de Saúde  CGCSS 

Emenda Constitucional       EC 

Escola Nacional de Administração Pública      ENAP 

Estado          Est. 

Federal         Fed. 

Fundação Getúlio Vargas        FGV 

Lei de Diretrizes Orçamentárias      LDO 

Lei Orçamentária Anual       LOA 

Lei de Responsabilidade Fiscal      LRF 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado   MARE 

Município         Mun. 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público   Oscip 

Organização Social        OS 

Organização Social de Saúde       OSS 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público   Oscip 

Parceria Público-Privada        PPP 

Plano Nacional de Desestatização      PND 

Plano Plurianual         PPA 

Pontifícia Universidade Católica      PUC 

Resolução         Res. 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo     SES/SP 

Sistema Único de Saúde       SUS 

Supremo Tribunal Federal       STF 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro    TCE/RJ 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo      TCE/SP 

Tribunal de Contas da União       TCU 

Universidade Federal do Rio de Janeiro     UFRJ 

Universidade do Estado de São Paulo     USP 



 10

SUMÁRIO 

 

1.  INTRODUÇÃO................................................................. : 01; 

2.  OBJETIVOS...................................................................... : 07; 

2.1.  Objetivo específico............................................................. : 07; 

2.2.  Objetivos gerais................................................................. : 07; 

2.3.  Relevância do tema............................................................ : 08; 

3.  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICA ...................... : 09;  

3.1.  Considerações sobre o método......................................... : 09; 

3.2.  Tipos de Pesquisa............................................................... : 09; 

3.2.1.  Quanto aos fins: exploratória e aplicada......................... : 10; 

3.2.2.  Quanto aos meios: documental e bibliográfico............... : 10; 

3.2.2.1. Pesquisa documental......................................................... : 11; 

3.2.2.2. Pesquisa bibliográfica........................................................ : 12; 

3.3.  Coleta dos dados: bibliotecas, instituições/ 

órgão públicos, e Internet.................................................. : 12; 

3.3.1.  Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES/SP.. : 13; 

3.3.2.  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo................... : 14; 

3.3.3.  Instituições de Ensino........................................................ : 15; 

3.3.4.  Internet/Transparência..................................................... : 16; 

3.3.5.  Pesquisas bibliográficas e documentais........................... : 16; 

3.4.  Tratamento dos dados....................................................... : 17; 

3.5.  Limitações do método........................................................ : 18; 

4.  REFERENCIAL TEÓRICO............................................ : 20; 

4.1.  Estado e Reforma............................................................... : 22; 

4.1.1.  Estado. Reforma................................................................ : 22; 

4.1.2.  Estado. Reforma. Brasil. .................................................. : 28; 

4.2.  Contrato de Gestão........................................................... : 47; 

4.2.1  Contrato de Gestão. Origem............................................. : 47; 

4.2.2.  Contrato de Gestão. Brasil................................................ : 50; 

4.2.2.1. Contrato de Gestão. Brasil. Fase Inicial........................... : 51; 

4.2.2.2. Lei n. 9.637, de 15.05.98 – Organizações Sociais............. : 54;  

4.2.2.3. EC. n. 19/98 – art. 37, § 8°................................................. : 55; 

4.2.3.  Contrato de Gestão. Brasil. Espécies............................... : 58; 



 11

4.2.3.1. Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta: 60; 

4.2.3.2. Contratos de Gestão com Organizações Sociais............. : 62; 

4.2.4.  Contratos de Gestão. Brasil. Natureza Jurídica............. : 70; 

4.2.4.1. Contrato de Gestão.  Natureza Jurídica.  

Espécie. 37, § 8°, CR.......................................................... : 72; 

4.2.4.2. Contrato de Gestão. Natureza Jurídica.  

Organização Social............................................................ : 74;; 

4.2.5.  Contrato de Gestão. Autonomia....................................... : 76; 

4.2.6.  Contrato de Gestão. Contratualização. Controle........... : 77; 

4.2.7. Contrato de gestão para gerenciamento privado de  

estabelecimentos públicos................................................. : 78; 

4.3.  SAÚDE............................................................................... : 83; 

4.3.1.  Saúde na Constituição Federal de 1988........................... : 83; 

5.  CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR  

EST. SÃO PAULO............................................................ : 92; 

5.1.  Planejamento..................................................................... : 98; 

5.2.  Convocação........................................................................ : 101; 

5.2.1.  Destinatários da convocação ............................................ : 104; 

5.2.2.  Organizações Sociais......................................................... : 105; 

5.2.2.1. Requisitos p/ qualificação da OSS................................... : 106; 

5.2.2.1.1. Requisitos quanto ao ato de constituição da OSS........... : 106; 

5.2.2.1.2. Conselho de Administração.............................................. : 107; 

5.2.2.1.3. Comprovação de tempo de atividade............................... : 109; 

5.2.2.1.4. Aprovação do Secretário de Estado da Saúde................ : 110; 

5.2.2.2. Efeitos da qualificação...................................................... : 111; 

5.2.2.3. Perda da qualificação....................................................... : 111; 

5.2.3.  Prazos não padronizados.................................................. : 112; 

5.2.4.  Prazos distintos p/ manifestação do interesse na   

celebração do contrato e apresentação  

do Plano Operacional....................................................... : 112; 

5.2.5.  Prazos exíguos p/manifestação do intento p/ celebração 

do Contrato de Gestão e apresentação  

do Plano Operacional........................................................ : 113; 

5.2.6.  Plano Operacional............................................................. : 115; 



 12

5.3.  Dispensa de licitação......................................................... : 117; 

5.4.   Contrato de Gestão - Cláusulas........................................ : 124; 

5.4.1.  Modelo de Contrato para gerenciamento de hospitais,  

excluída a parte ambulatorial.......................................... : 125; 

5.4.1.1. Menção que será regido pela pertinente legislação........ : 125; 

5.4.1.2  Partes contratuais.............................................................. : 126; 

5.4.1.2.1. Poder Executivo do Estado de São Paulo........................ : 126; 

5.4.1.2.2. Organização Social de Saúde............................................ : 127; 

5.4.1.3. Objeto  contratual.............................................................. : 127; 

5.4.1.3.1. A Assistência hospitalar.................................................... : 128; 

5.4.1.3.2. Hospital Dia........................................................................ : 129; 

5.4.1.3.3. Atendimento a urgências hospitalares............................. : 129; 

5.4.1.3.4. Atendimento Ambulatorial............................................... : 130; 

5.4.1.3.5. Programas Especiais e Novas Especialidades de  

Atendimento....................................................................... : 130; 

5.4.1.4  Valor do contrato............................................................... : 130; 

5.4.1.5. Condições de pagamento................................................... : 132; 

5.4.1.6. Obrigações e Responsabilidades da Contratada............. : 133; 

5.4.1.7. Obrigações da Contratante.............................................. : 135; 

5.4.1.8. Avaliação e Acompanhamento......................................... : 136; 

5.4.1.9. Vigência do Contrato de Gestão....................................... : 137; 

5.4.1.10 Alteração contratual.......................................................... : 137; 

5.4.1.11. Rescisão do contrato.......................................................... : 137; 

5.4.1.12. Penalidades......................................................................... : 138; 

5.4.1.13. Sistema Único de Saúde – SUS......................................... : 138; 

5.4.2.  Modelo de Contrato para atividades ambulatoriais...... : 139; 

5.4.2.1. Pagamento.......................................................................... : 139; 

5.5.  Controle Público................................................................ : 141; 

5.5.1  Contratante........................................................................ : 142; 

5.5.2.  Comissão de Avaliação...................................................... : 143; 

5.5.3.  Conselho de Administração.............................................. : 143; 

5.5.4.  ALESP e TCE-SP.............................................................. : 144; 

5.5.5.  Sociedade............................................................................ : 153; 

5.5.6.  Conselho Estadual de Saúde............................................. : 154; 



 13

5.5.7.  Outros................................................................................. : 154; 

5.6.  Características gerais deste Contrato de Gestão............ : 156; 

5.6.1.  Autonomia e flexibilização da gestão operacional,  

incluindo a contratação de serviços, obras, e  

fornecimentos, de bens e mão-de-obra, afins.................. : 156; 

5.6.2.  Recebimento dos hospitais................................................ : 157; 

5.6.3.  Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF............................. : 158; 

5.6.4  Cessão de bens públicos e servidores públicos................ : 158; 

5.7.  Publicações......................................................................... : 159; 

5.8.  Assessoria Jurídica............................................................. : 161; 

5.9.  Sugestões para aprimoramento do modelo legal............. : 163; 

5.9.1  Ampliação do leque de participantes................................ : 163; 

5.9.2.  Estabelecimento de condições para habilitação  

dos interessados.................................................................. : 163; 

5.9.3.  Padronização dos prazos................................................... : 164; 

5.9.4.  Concentração ou Uniformização de prazos..................... : 164; 

5.9.5.  Ampliação do prazo........................................................... : 164; 

5.9.6.  Realização de procedimento licitatório............................ : 164; 

5.9.7.  Em não se adotando a licitação, que se estabeleça  

critérios prévios e objetivos para definição do  

plano operacional preferido.............................................. : 165; 

5.9.8.  Ampliação dos veículos de publicidade............................ : 165; 

5.9.9.  Elaboração de novos estudos............................................ : 165; 

6.  CONCLUSÃO................................................................... : 166; 

BIBLIOGRAFIA....................................................................................... : 176; 

RELAÇÃO DE ANEXOS......................................................................... : 185; 

  



 14

1  INTRODUÇÃO  

 

 

  Lá pelos idos de 1998, encontrávamos-nos lotados na Coordenadoria de 

Exame de Editais – CEE, órgão integrante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, atribuído institucionalmente para o exame de editais de concorrência pública, 

estaduais e municipais, sob sua “jurisdição” especial. 

  Nessa mesma época, o Governador Marcello Alencar (94/98) adotava a 

mesma política federal implantada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(95/98 e 99/02), seu colega de partido, PSDB, cujas características podem ser listadas: 

 

• Ajustamento fiscal, visando o equilíbrio entre receita e despesa do 

Estado, sob forte arranjo instrumental, com a promulgação, por exemplo, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar f. n. 101, de 04.05.00; 

• Desestatização, com  Plano Nacional de Desestatização – PND, 

implantado pela Lei n. 9.491, de 09.09.97, expressão genérica que engloba a 

transferência de bens e/ou determinadas atividades à iniciativa privada, por meio 

das espécies de privatização, concessões, permissões de serviços públicos, e 

terceirizações1; 

• Reforma do Aparelho do Estado, especialmente com a implantação da 

chamada administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 

atendimento do cidadão2, em detrimento da administração burocrática, que 

enfatiza a legalidade e a racionalidade técnica; 

 

 

  Soma-se a essas características, a instituição do Programa Nacional de 

Publicização, pela Lei f. n. 9.637, de 15.05.98, consistente nas transferências e/ou 

incentivos, fomentos, de atividades de interesse social, como a educação, saúde, cultura, 

meio ambiente, e outros, não exclusivos do Estado, à iniciativa privada, sem fins 

lucrativos, atuantes no chamado Terceiro Setor, como às Organizações Sociais. 

   
                                                 
1 Sobre o assunto, leia-se Marcos Juruena Villela Souto, Desestatização, Privatização, Concessões e 
Terceirizações, Rio de Janeiro : Lumen Júris; 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública:concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimp. – São Paulo : Atlas, 2006, p. 49; 



 15

  Antes da edição da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98, começaram a tramitar na 

nossa Coordenadoria editais de concorrência, tendo por objeto um dos embriões dessa 

política de publicização os denominados “contratos de prestação de serviços de 

administração hospitalar”, para conhecidos nosocômios: Hospital Getúlio Vargas, 

Carlos Chagas, Rocha Faria e outros. 

  Tratava, pois, de uma quebra, para nós, de um mito até então 

incontestável; a Administração Pública, especialmente a hospitalar, só poderia ser 

gerenciada por entidades do próprio Estado, como órgãos e administração direta e 

indireta, inclusive a fundacional, fato este que nos deixou instigados a estudá-los mais 

detalhadamente. 

  Campanha publicitária, patrocinada pela MPE Multcoop, vencedora de 

um desses certames no Rio de Janeiro, noticia a aprovação da população ao projeto, no 

seguinte sentido: 
 

� 60% eram a favor da terceirização; 

� 60%  achavam que os serviços tinham melhorado; 

� 54% davam nota 10 (dez) aos serviços prestados; 

� 89% entendiam que era satisfatório o tratamento recebido.3 
 

 

  Ocorre que, com a posse do Governador Antony Garotinho (99-2002), de 

partido distinto, editou-se o Decreto n. 25.202, de 03.03.99, declarando esses contratos 

nulos, por vício de legalidade4, com as suas imediatas rescisões contratuais, nos 

deixando, conseqüentemente, frustrados. 

  Contemporaneamente, no Estado de São Paulo, com o advento da Lei 

Complementar n. 846, de 04.06.98, de iniciativa do falecido Governador Mario Covas, 

de mesmo partido do Presidente da República, inspirada no referido programa de 

publicização, implantou-se a gestão hospitalar por entidades privadas, sem fins 

lucrativos, qualificadas como organizações sociais, com base no inovador Contrato de 

Gestão, onde se estabeleciam metas a serem cumpridas, baseadas em indicadores 

apropriados, com contrapartida de repasses de verbas públicas, e, se for o caso, de 

cessão de bens, com a conseqüente sujeição ao regime de controle público pela 

contratada. 

                                                 
3 Jornal O’Globo, de 05.03.99, “O País”, p. 10; 
4 Dentre as justificativas, entendia-se que “serviço de saúde só pode ser prestado por particulares de forma 
complementar e não em substituição ao próprio Poder Público, nos termos do art. 196, em combinação 
com o art. 199, § 1°, da CF, e do art. 287 da CE, bem como essa terceirização feriria os princípios 
constitucionais do sistema único de saúde, e outros. 
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  Esse modelo de gestão perdura até hoje. Ademais, credita-se em parte a 

estabilidade e a perenidade dessa política pública5, ao seu sucesso, assim anunciado pela 

Secretaria de Estado de Saúde de SP, com pesquisas de opinião junto aos usuários 

apontando o nível de satisfação entre 80 a 90%.6 

  No ensejo, destaca-se também a matéria publicada pela Revista Veja,  

intitulada de “O Custo da Saúde – A medicina avança, e salva mais vidas, mas está cada 

vez mais difícil para as pessoas, as empresas e os governos pagar esse progresso”7, onde 

se noticia que os hospitais geridos diretamente pelo Estado são menos produtivos do 

que os públicos com gestão terceirizada, administrados por organizações sociais (OS), 

tomando-se, por base, três fatores: 

 

     Terceirizados (OS)  Adm. Dir. 

• Taxa de mortalidade  3,3 pacientes    5,3 paciente 

(por 1000 pacientes)  (por 1000 pacientes) 

• Taxa de ocupação média 81%    63% 

dos leitos 

• Gasto por leito   117 reais   183 reais. 

 

 

  Pois bem, com a idéia fixa de estudar este tipo de contratualização e a 

oportunidade de fazê-lo em sede do presente curso de Mestrado, partimos a saciar 

nossas curiosidades, basicamente concernentes à aplicação desses contratos, sob a égide 

da LC n. 846/98, mais especificamente de: como ocorria essa contratação; como se 

apresentava o contrato, suas cláusulas e características; como era exercido o controle 

público, interno e externo, bem como demais pertinentes aspectos. 

  Neste sentido, cabe aqui registrar que não nos propomos a responder se 

esse modelo de gestão, com gerenciamento por parte da iniciativa privada, seria ou não 

melhor ou mais eficiente do que o tradicional exercido diretamente pela Administração 

Pública, ou mesmo se a fórmula atual está sendo bem realizada e/ou atinge seus 

objetivos que se prestam. 

                                                 
5 Desde à eleição do Governador Mario Covas até hoje o partido PSDB comanda o Executivo, com o 
atual Governador José Serra; 
6 BRASIL. Secretaria Estadual de Saúde de SP. Caderno “Organizações Sociais de Saúde”, 1/15 fls.; 
7 Revista Veja, O custa da saúde – A medicina avança, e salva mais vidas, mas está cada vez mais difícil 
para as pessoas, as empresas e os governos pagar esse progresso, Edi. 2060 – ano 41 – n. 19, São Paulo : 
Ed. Abril, 14.05.08, pp. 92/98; 
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  É cediço, mas não custa lembrar, que a opção por esse modelo de gestão 

é eminentemente política, ou seja, ainda que ficasse comprovado ser melhor ou pior, 

assim mesmo sua adoção seria totalmente discricionária do Chefe do Executivo, tendo, 

ao final os eleitores como juízes dessa avaliação. 

  Assim sendo, desenvolvemos um plano de estudos de cunho 

essencialmente exploratório, isto é, identificar o que se sabe a respeito desses tópicos, 

por meio de pesquisas basicamente documentais e bibliográficas, junto às bibliotecas, 

repartições públicas, internet e outros, tendo sido, ainda, realizadas entrevistas 

informais, qualificadas como conversas, sem maiores registros, com pessoas envolvidas.

  Em coleta de dados, dirigimos-nos a São Paulo para as pesquisas 

necessárias, tendo conversado com funcionários do Tribunal de Contas – TCE/SP,  e da 

Secretaria Estadual de Saúde – SES/SP, que nos receberam atenciosamente, colocando-

se à inteira disposição para as informações necessárias, procedendo-se, ainda, visitas às 

instituições de ensino de São Paulo. 

  Procedida a coleta de material e seu devido tratamento, partimos à 

elaboração de nossa Dissertação propriamente dita, cuja estruturação teórica se 

apresenta com a contextualização das matérias afins à temática em comento, iniciando-

se com a figura do próprio Estado, e depois com a dogmática do Contrato de Gestão, 

seguida das considerações relativas à Saúde, especialmente sob o ponto de vista 

normativo. 

  Para responder ao Problema, ou seja, como se aplica o contrato de gestão 

hospitalar8 implantado no Estado de São Paulo, sob a égide da Lei Complementar n. 

846/98, dividimos nosso trabalho por partes:  

 

a) planejamento, com enfoque nas medidas prévias à instauração da contratação, a 

chamada fase interna, como, por exemplo, a questão orçamentária e financeira; 

 

b) convocação dos interessados a contratação, analisando-se o universo dos seus 

destinatários, circunscrito às organizações sociais já constituídas, os requisitos a tanto, 

per si, como os no tocante ao ato de constituição, que deverá prever, dentre outros 

aspectos, a existência de um determinado conselho de administração, quanto à 

                                                 
8 Tratamos aqui de se referir como contrato de gestão hospitalar, sendo certo que a doutrina se refere a 
eles como espécie do gênero “gerência privada de estabelecimentos públicos” – vide Alexandre Santos de 
Aragão em Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 751; 
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experiência, com a comprovação de tempo de atividade, passando-se ainda em revista 

os prazos e modos adotados, para manifestação do interesse na celebração do contrato e 

apresentação da proposta, o exigido Plano Operacional, donde prevê elementos técnicos 

e econômicos;  

 

c) a problemática da dispensa de licitação, em detrimento da realização de um 

certame concorrencial, com a adjudicação aquele que devidamente habilitado se sagre 

vencedor no julgamento adotado, com base em critérios prévios, objetivos, e 

democráticos, como a isonomia; 

 

d) o contrato de gestão propriamente dito, com a exposição de suas cláusulas, 

dentre as quais a relativa ao pagamento; 

 

e) controle público exercido, interno e externo, com a listagem de seus vários 

atores, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

f) características gerais dessa contratação, como a autonomia e flexibilização da 

gestão operacional, como a contratação, “não por vias públicas”, de serviços, obras e 

fornecimentos ao empreendimento; 

 

g)  publicações necessárias, dentre as quais a relativa ao edital de convocação, por 

meio único do diário oficial, e aos relatórios financeiros e de execução do contrato de 

gestão; 

 

h) Assessoria Jurídica, papel; 

 

 

  Por fim e de modo a não só expor os aspectos gerais dessa contratação, 

com análise da mesma, apresentamos ainda nossas sugestões para aprimoramento do 

modelo legal implantado, como  por exemplo: 

 

a) ampliação do leque de participantes, com a previsão no edital de convocação de 

organizações sociais já constituídas, como as instituições que nessa data possam 

satisfazer os requisitos legais a tanto; 



 19

 

b) estabelecimento de condições para habilitação dos interessados a contratação; 

 

c) padronização, concentração e ampliação de prazos; 

 

d) realização de licitação pública para a contratação da entidade gestora, ou,  pelo 

menos, que estabeleça critérios objetivos para definição do preferido; 

 

e) elaboração de estudos para eventual implantação, em substituição ou 

conjuntamente com os contratos de gestão, de um modelo baseado em contratos de 

concessão administrativa, outra forma de parceria público-privada, porém de maior 

envergadura; 
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2.  OBJETIVOS 

 
 
2.1.  Apresentação 
 
  Em nossa missão, temos objetivos específicos e gerais, seguidos da 

exposição de suas relevâncias. 

 
 
2.2.  Objetivo específico 
 

  Dentro de uma concepção exploratória, buscamos responder o seguinte 

problema: 

 

Como se aplica o Contrato de Gestão Hospitalar, implantado no Estado 

de São Paulo, sob a égide da Lei Complementar estadual n. 846, de 04.06.98? 

 

  Para responder este Problema, dividimos nosso trabalho por partes: a) 

planejamento da contratação;  b)  convocação  e interessados;  c) dispensa de licitação; 

d) contrato de gestão propriamente dito, suas cláusulas; e) controle público exercido, 

interno e externo; f) características em geral dessa contratação;  g)  publicidade dos atos; 

e  h)  assessoria jurídica.  

  Ao final, expomos também nossas sugestões para aprimoramento do 

modelo legal adotado. 

 

 

2.3.  Objetivos gerais 

 
  Para que nós possamos responder ao objetivo principal, faz-se mister 

trazermos à baila alguns tópicos que serão nossos objetivos intermediários de forma a 

melhor contextualizar a matéria em comento, quais sejam: 

 

o O Estado, suas diferentes vocações, e reformas, especialmente no Brasil e na 

gestão do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994/1997 – 1998/2001); 

o A dogmática relativa ao Contrato de Gestão no sistema público brasileiro, sua 

origem, evolução, gênero e espécies, bem como a natureza jurídica e 

características; 
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o Saúde no sistema brasileiro, especialmente sob o ponto de vista normativo. 
 
 
2.4.  Relevância do tema 
 
 
  A relevância do tema é constatada, sob os seguintes aspectos: 
 
 

• Os Contratos de Gestão, especialmente os celebrados com organizações sociais, 

são hoje uma realidade nacional, uma vez que o seu uso tem sido aplicado não 

só no âmbito federal e pelo Estado de São Paulo, como em outras unidades da 

federação, estendendo-se, inclusive, às diversas áreas, como saúde, cultura9, e 

meio ambiente. 

 Na particularidade de gestão de estabelecimentos hospitalares, vê-se sua 

aplicação não só no Estado de São Paulo, como também no Município10, e em 

outras unidades da federação, tais como: “Bahia (Lei n. 8.647/03), Distrito 

Federal (Lei n. 2.415/99), Espírito Santos (Lei n. 5.584/98), Goiás (Lei n. 

15.503/05), Santa Catarina (Lei n. 12.929/04), Sergipe (Lei n. 14.870/03)”.11 

  Ademais, por oportuno, em Portugal o contrato de gestão é adotado nas 

 instituições e serviços do Sistema Nacional de Saúde, tendo desta forma 

 similares internacionais.12 

 

• Pelos vultosos valores envolvidos, só no Estado de São Paulo já foram 

despendidos mais de 6 bilhões de reais, fato que por si só já autorizaria e 

instigaria um estudo mais detalhado desse empreendimento administrativo; 

 

• Por ser um instrumento inovador, passível de muitos estudos. 
  

                                                 
9 O Estado de São Paulo celebra também contrato de gestão na área da cultura, com arrimo na LC n. 
846/98; 
10 Lei municipal n. 14.132/06; 
11 SILVA, Eduardo M. Filinto da, Controle Social dos Recursos Públicos, São Paulo, outubro, 2006, p. 18 
Disponível em http://www2.tcu.gov.br/pls/portal/url/ITEM/1DFB3FC5E376A8CBE040010A70001865 
Acesso em: 27.11.07; 
12 Vide Alexandre Santos de Aragão, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 
752; 
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3.  Considerações Metodológicas 

 

 
3.1. Considerações sobre o método 
 
 
  Em seu sentido mais amplo, o método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir certo fim ou um resultado desejado.  Nas 

ciências, entende-se por método o conjunto de processos empregados na investigação e 

na demonstração da verdade. Assim, “o vocábulo método está associado ao termo 

metodologia, que é o estudo dos métodos utilizados no processo de conhecimento”13, 

como nos ensina Orides Mezzaroba. 

  Amado Luiz Cervo destacava a distinção entre método e técnica.  Por 

método entende-se o dispositivo ordenado, o procedimento sistemático, em plano geral.  

A técnica, por sua vez, é a aplicação no plano metodológico e a forma especial de 

executá-lo.  Comparando, pode-se dizer que a relação existente entre método e técnica é 

a mesma que existe entre estratégia e tática.  A técnica está subordinada ao método, 

sendo sua auxiliar imprescindível. O método concretiza-se como o conjunto das 

diversas etapas ou passos que devem ser dados para a realização da pesquisa.  Esses 

passos são as técnicas.14 

  Neste capítulo, apresentaremos algumas considerações sobre a 

metodologia do trabalho.  Destacar-se-á o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de 

dados e o seu conseqüente tratamento, com a apresentação, derradeira, das limitações 

inerentes aos métodos. 

 

 

3.2.  Tipos de Pesquisa 

 

  Para a classificação do tipo de pesquisa, toma-se por base a taxonomia 

apresentada por Sylvia Constant Vergara, classificando os tipos de pesquisa básicos, 

quanto aos fins e meios15. 

                                                 
13 MEZZAROBA, Orides, Manual de metodologia da pesquisa no direito, 3. ed., São Paulo : Saraiva, 
2006, p. 49; 
14 CERVO, Amado Luiz, Metodologia Científica, 5º ed. , SP, Prentice Hall, 2002, pp. 25/26; 
15 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, p. 46; 
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3.2.1.  Quanto aos fins: exploratória e aplicada 

 

  Quanto aos fins, a presente pesquisa visa a ser essencialmente 

exploratória e aplicada.  É exploratória pois visa a identificar e pesquisar o que se sabe 

a respeito dos contratos de gestão hospitalar implantados no Estado de São Paulo, sob a  

égide da Lei Complementar n. 846, de 04.06.98. 

  A pesquisa é aplicada porque “fundamentalmente motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não. Tem portanto, 

finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade 

intelectual do pesquisador e situada sobretudo no nível da especulação.  Exemplo de 

pesquisa aplicada: proposta de mecanismos que diminuam a infecção hospitalar”16, a 

exemplo da definição apresentada por Sylvia Constant Vergara. 

  Amado Luiz Cervo também preconiza que estudos exploratórios, 

designados por alguns autores como pesquisa quase científica ou não científica, são, 

normalmente, o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que 

traz a formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas17. 

  Os estudos exploratórios não elaboram hipóteses a serem testadas no 

trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre 

determinado assunto de estudo. Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas idéias. 

  Ademais, essa pesquisa requer um planejamento bastante flexível para 

possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema ou de uma 

situação. Recomenda-se o estudo exploratório quando há poucos conhecimentos sobre o 

Problema a ser estudado. 

 

 

3.2.2.  Quanto aos meios: documental e bibliográfico 

 

  Sylvia Vergara leciona que os tipos de pesquisa quantos aos meios 

podem ser: 

 

                                                 
16 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, p. 47; 
17 CERVO, Amado Luiz, Metodologia Científica, 5º ed. , SP, Prentice Hall, 2002, p. 69; 
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a) pesquisa de campo; 

b) pesquisa de laboratórios; 

c) documental; 

d) bibliográfica; 

e) experimental; 

f) ex post facto; 

g) participantes; 

h) pesquisa-ação; 

i) estudo de caso;18 

 

 

  No caso em tela, os meios adotados foram essencialmente os 

documentais e bibliográficos, tendo em vista tratarem-se, no geral, de documentos 

públicos, aí inclusas as leis, atos normativos, contratos públicos e outros, relatados na 

comunidade científica, e divulgados das mais diversas formas. 

  As “entrevistas” realizadas, de tão informais, são consideradas meras 

conversas, sem maiores registros, porém, ressalta-se o quão foram enriquecedoras e 

fundamentais ao desenvolvimento dos trabalhos, fornecendo-nos informações e, 

inclusive, materiais a respeito, bem como nos orientando na busca de novos dados. 

 

 

3.2.2.1. Pesquisa documental 

 

  Sylvia C. Vergara, sempre ela, nos ensina que a “investigação 

documental é a realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e 

privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, 

circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, 

microfilmes, fotografias, videoteipe, informações em disquete, diários, cartas pessoais e 

outros”.19 

  Neste sentido, nossa pesquisa baseou-se em documentos públicos em 

geral, como leis, resoluções, atos normativos, regulamentos, contratos, decisões do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e outros. 
                                                 
18 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, pp. 46/47; 
19 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, p. 48; 
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3.2.2.2. Pesquisa bibliográfica 

 

  Para Cervo, “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os 

casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema”.20 

  Vergara, por sua vez, leciona que a “pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, 

redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.  Fornece instrumental 

analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si 

mesma”.21 

  Ressalta-se que a pesquisa bibliográfica é fundamentada nos 

conhecimentos de biblioteconomia, documentação e bibliografia;  a finalidade é colocar 

o pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa. 

  Ela teria suas características próprias, como: 

 

• Requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos; 

• Imprescindível para qualquer pesquisa científica; 

• Registrar e organizar os dados bibliográficos referentes aos documentos obtidos 

e empregados na pesquisa científica; 

• Objetivos: desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um 

determinado fato, assunto ou idéia. 

 

 

3.3.  Coleta dos dados: bibliotecas, instituições/órgão públicos, e internet 

 

  Cientes de que o leitor deve ser informado como se procedeu a obtenção 

dos dados necessários à satisfação do Problema, buscamos, a seguir, descrever todos 

esses procedimentos. 

                                                 
20 CERVO, Amado Luiz, Metodologia Científica, 5º ed. , SP, Prentice Hall, 2002, p. 65; 
21 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, p. 48; 
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  O plano de coleta dos dados foi construído com base em conversas, 

entrevistas informais com várias pessoas que, direta ou indiretamente, tivessem 

conhecimento a respeito da matéria abordada, e especialmente aquelas envolvidas 

institucionalmente, como no caso dos integrantes Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e Secretaria de Estado de Saúde – SES/SP 

  Ressalta-se que o nosso conhecimento sobre o tema era mínimo, mas a 

curiosidade imensa.  Em termos práticos, qualquer informação era muito bem vinda!   

 

 

3.3.1.  Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES/SP 

 

  No final de outubro de 2007, fomos à Secretaria de Estado de Saúde de 

São Paulo22, dirigindo-nos a Chefia de Gabinete, Assessoria Jurídica, e demais setores, 

conversando com as pessoas, para identificar quem seria aquela mais certa a prestar as 

pertinentes informações, encaminhando-nos, por fim, à Coordenadoria de Gestão de 

Contratos de Serviço de Saúde - CGCSS23, órgão integrante da SES, responsável pela 

coordenação, no âmbito interno da Administração, das atividades relacionadas aos 

contratos de gestão, incluindo o controle administrativo e financeiro, e planejamento e  

implantação de estratégias de saúde e serviços. Em termos práticos, existe um órgão 

específico da SES a cuidar internamente desses contratos de gestão. 

  Na CGCSS fui recebido atenciosamente pela Sra. Eliana Cassiano 

Verdade Nascimento, Assistente Técnica do Coordenador, que me pediu a solicitação 

formal desse agendamento, com indicação da pauta da reunião, o que foi procedido por 

meio do correio eletrônico da internet, vindo a ocorrer nosso encontro dias depois.   

  Nessa reunião, colhemos algumas informações básicas, en passant, como 

a história de sua implantação, a pertinente legislação, quais os hospitais adotados, as 

somas envolvidas, e orientações sobre outras fontes de pesquisa, como a do próprio site 

oficial da SES.  Percebemos que não existem muitos trabalhos a respeito 

especificamente desses contratos. Com efeito, foi-nos apresentado um caderninho, de 

pouco mais de 10 folhas, produzido pela SES, divulgando a experiência da Secretaria 

                                                 
22 Av. Dr. Arnaldo, n. 351, Cerqueira César, SP, SP, Cep. 01246-000; 
23 Av. Dr. Arnaldo, n. 351, 12° andar, sl. 1.202, Cerqueira César, SP, SP, Cep. 01246-000, Tel. 011 – 
3066.8869; 
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nesses contratos de gestão, o que nos pareceu por demais irrisório à vista da grandeza 

desse empreendimento, especialmente econômica, que, como nele mesmo consta, desde 

1998, já foram gastos, só até 2006, quase 6 (seis) bilhões de reais, e estimado, para 

2008, mais 1,3 bilhão de reais24 e,  por certamente, despertar interesses e aguçar 

curiosidades nas pessoas em geral, especialmente em virtude da quebra de um mito: a 

administração publica pode ser gerenciada por um particular. 

  Notamos que na ante-sala da reunião encontravam-se expostas várias 

molduras de certificados de programas de qualidade, recebidos pelas Organizações de 

Sociais de Saúde – OSS. 

 

 

3.3.2.  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 

  Como não poderia deixar, fomos em outra viagem ao Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo – TCE/SP25, dirigindo-nos à Chefia de Gabinete da Presidência, 

onde fomos recebidos cordialmente pelo Sr. Marcos Renato Böttcher, Chefe de 

Gabinete, que se colocou à nossa inteira disposição, com relevantes informações e 

entrega de material a respeito encaminhando-nos, posteriormente, ao Sr. Sérgio Ciquera 

Rossi, Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas. 

  Nessa outra reunião, em outra viagem, o Dr. Sergio C. Rossi, que nos 

atendeu muito bem, deu uma aula sobre esses contratos, com enfoque genérico sobre o 

chamado Terceiro Setor, bem como expôs o gigantismo e magnanimidade das funções 

tão bem desempenhadas por essa Egrégia Corte de Contas, orientando-nos, ainda, sobr 

como ter acesso a outras informações a respeito, começando pelo próprio site da Casa26, 

entregando, por último, materiais deles a respeito, dentre os quais o bem elaborado 

Manual de Repasses do Terceiro Setor, livro de cabeceira nesses tempos, donde, porém, 

se reporta muitas das vezes à legislação federal, Lei n. 9.637/98, em vez da aplicada em 

sede estadual, LC n. 8.46/98. 

  Voltamos outras vezes ao Tribunal para estudos complementares. 

 

 

                                                 
24 BRASIL. Secretaria Estadual de Saúde de SP. Caderno “Ornanizações Sociais de Saúde”, 1/15 fls.; 
25 Av. Rangel Pestana, n. 315, São Paulo, SP, Cep. 01017-000; 
26 www.tce.sp.gov.br; 
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3.3.3.  Instituições de Ensino 

 

  Buscamos também colher literatura junto às instituições de ensino em 

geral, preferencialmente nos cursos de pós-graduação, como na própria Fundação 

Getúlio Vargas - FGV, Faculdade de Economia e Finanças –IBMEC, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na 

Universidade de São Paulo – USP.   

  Na FGV/SP, destaca-se o profícuo trabalho de Walter Cintra Ferreira 

Junior, tendo por objeto o estudo do gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: 

estudo comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, 

produzido como Dissertação final do curso de Mestrado em Administração de 

Empresas, sob orientação da Prof.ª Ana Maria Malik.27 

  Em algumas instituições de ensino, o acervo se encontra disponível no 

próprio site das instituições. Este não foi o caso da USP, demandando nossa ida in loco 

ao prédio, em cuja diligência se fazia mister, pois certo de que se algum trabalho já 

tivesse sido elaborado, nela constaria,  face a sua referência no meio acadêmico. 

  Na USP, em seu programa de pós-graduação em Direito, encontramos 

duas obras de grande quilate, a primeira, uma Dissertação, O “Contrato de Gestão” : 

Instrumento para a Reforma da Administração Pública”28, de autoria de Luciana 

Ferreira Leite Pinto, sob orientação da Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro, e outra, 

Tese, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira29, de Gustavo 

Henrique Justino de Oliveira, sob orientação da Prof.ª Odete Medauar. 

  Ambos os trabalhos são da maior qualidade, enriquecedores a qualquer 

acervo literário, sendo o segundo, por se tratar de Tese de Doutorado, de maior 

envergadura.  Porém, ressalta-se neles que o foco não era o contrato de gestão hospitalar 

e/ou sob o regime da LC n. 8.46/98, objeto de nossos estudos. 

                                                 
27 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, São Paulo, 
2004, 129 f.; 
28 LEITE PINTO, Luciana Ferreira Leite, O “Contrato de Gestão” : Instrumento para a Reforma da 
Administração Pública, orientação de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004; 
29 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005; 
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3.3.4.  Internet/Transparência 

 

  Não poderíamos deixar de salientar o grande avanço tecnológico advindo 

da rede de internet, fonte inesgotável de pesquisa.  Nela, gastamos muito tempo à 

procura de material para nossos estudos. 

  Podemos constatar que a Administração Pública hoje vem valorizando 

esse recurso, dando transparência à suas ações, como no caso especial da Secretaria de 

Estado de Saúde de São Paulo e o Tribunal de Contas de São Paulo, que 

disponibilizaram várias ferramentas de pesquisa em seus sites. 

  Na SES/SP30, tivemos acesso às várias das suas Resoluções, 

principalmente aquelas que diziam respeito à convocação das entidades interessadas em 

participar da celebração de contratos de gestão, às que fixavam um determinado 

modelo, no caso, o do contrato, e outras mais, por exemplo, as que tratavam das 

rescisões contratuais, as quais serão objetos de detalhamento no corpo de nosso 

trabalho. 

  Na página do TCE/SP, encontramos vários manuais, orientações em 

geral, atos normativos, decisões, legislações e outros. 

  Por último, devemos registrar que a internet ampliou a divulgação de 

trabalhos, sendo, portanto, uma fonte democrática de veiculação de informações.  

Porém, à vista dessa vastidão, procedemos de forma criteriosa os textos, examinando a 

fonte e o autor. 

 

 

3.3.5.  Pesquisas bibliográficas e documentais 

 

  A pesquisa bibliográfica foi incessante, seja pelas vias tradicionais ou 

pela internet, identificando-se algumas literaturas imprescindíveis à elaboração de nosso 

trabalho, destacando-se: 
 

� Direito dos serviços públicos, de autoria de Alexandre Santos Aragão, 

cuja abrangência e conteúdo impar se assemelha, na verdade, a um 

verdadeiro Tratado de serviços públicos. Do livro, extraímos várias 

lições e prestigiosas informações, sendo incondicionante o seu uso; 

                                                 
30 Fonte: <www.ses.sp.gov.br> 
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� Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas, da Prof.ª  Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, cujo currículo dispensa apresentações. 

 

� Curso de Direito Administrativo, escrito por Celso Antônio Bandeira de 

Melo; 

 

 

  Faz-mister destacar que as nossas pesquisas não se limitaram a área legal 

e jurídica, inobstante nossa formação profissional neste sentido, procurando “beber” do 

conhecimento de outras áreas afins, em claro reconhecimento de que as disciplinas não 

são estanques. 

  Com efeito, procuramos literaturas a respeito da Administração em geral 

e as específicas voltadas às gestões hospitalares31, como sua parte financeira32, bem 

como sobre a Saúde no Brasil33, conceitos políticos34  e outros. 

 

 

3.4.  Tratamento dos dados 

 

  Com base em todo esse acervo procedemos ao arranjo instrumental, com 

a esquematização de nossa Dissertação, na seguinte ordem: 

 

 fichamento de todo o material encontrado, seguindo a mesma disposição dos 

tópicos e capítulos originais, arquivando-se em computador; 

 

 classificação por assunto desses fichamentos.  Exemplo: separamos uma pasta 

intitulada de “conceito de contrato de gestão” e nela insertamos tudo o que os 

autores pesquisados tinham dito a respeito; 

 

                                                 
31 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006; 
32 MARTINS, Domingos dos Santos, Administração financeira hospitalar, São Paulo : Atlas, 2005; 
33 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006; 
34 BONAVIDES, Paulo, Do Estado Liberal ao Estado Social, São Paulo : Malheiros, 1996; 
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 esquematização da seqüência dos capítulos desenvolvidos.  Exemplo: para que 

possamos solucionar nosso Problema, entendemos que se fazia mister falar 

primeiro do Estado, depois, do Contrato de Gestão, e, por fim, a Saúde no 

Brasil. 

 

 para o Problema propriamente dito, seguimos este mesmo ritual, sendo que a 

disposição dos capítulos seguiu uma ordem natural das contratações, ou seja, 

para que elas ocorram, tem que ter um planejamento, depois a convocação e 

análise das propostas, com a adoção de dispensa de licitação para contratação 

direta com a entidade candidata, e por aí segue. 

 

 

  Registre-se que todos os dados foram arquivados, sendo oportuno 

lembrar da vigilância constante para os “back up’s”;  importantíssima esta cautela. 

 

 

3.5.  Limitações do método 

 

  Como destaca Sylvia Vergara, “todo método tem possibilidades, mas 

também limitações. É saudável antecipar-lhes as críticas que o leitor poderá fazer ao 

trabalho, explicitando quais as limitações que o método escolhido oferece, mas que 

ainda assim o justificam como o mais adequado aos propósitos da investigação”.35 

  Neste sentido, cabe aqui expormos quais seriam essas limitações no caso 

em tela, senão vejamos: 

 

a)  A ausência de exploração dos processos administrativos; 

  Entendemos que para responder os termos de nosso elaborado Problema 

não se fazia imprescindível o acesso a autos relacionados a esses contratos de gestão, 

tanto em sede da Secretaria de Estado de Saúde – SES/SP, quanto do Tribunal de 

Contas do Est. São Paulo – TCE/SP.  Não obstante, segue ao final dos trabalhos a 

sugestão de outros mais, inclusive com enfoque no conteúdo desses processos; 

                                                 
35 VERGARA, Sylvia Constant, Projetos e relatório de pesquisa em administração, 7º ed., São Paulo :  
Atlas, 2006, p. 61; 
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  Em decorrência, não podemos responder qual seria o padrão do Parecer 

da Assessoria Jurídica da SES/SP, nos casos em que ela é instada a se manifestar, 

quando da elaboração das minutas do edital de convocação e contrato? 

  Quais são as metas e/os indicadores adotados pela SES/SP?  As metas e 

indicadores não são padronizados em atos normativos, como no caso das minutas do 

contrato de gestão, fixada por meio de Resolução da SES/SP, sendo, portanto, 

estabelecidos em cada caso em concreto, retratados nos respectivos processos 

administrativos. 

  Em seara do TCE/SP, ficaria, portanto prejudicado, o questionamento 

quanto ao padrão do parecer técnico que subsidiam as decisões plenárias, emitido pelas 

Unidades-Inspetorias competentes institucionalmente para o exame dos contratos de 

gestão em tela, tanto nos momentos de sua contratação quanto na fase posterior, nas 

prestações de contas da OSS. 

 

b)  Procuramos não identificar as pessoas, funcionários públicos, secretários, 

presidentes e outros, face ao princípio da impessoalidade na Administração Pública; 

 

c)  Não visitamos a título de registro formal os hospitais gerenciados pelas 

Organizações Sociais de Saúde; 

 

d)  Não nos propomos a responder ser esse modelo de gestão melhor ou pior, 

mais ou menos eficiente, do que os realizados tradicionalmente pela Administração 

Pública, ou mesmo se os implantados têm correspondido às sua expectativas. 
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4.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A)  Apresentação 

 

 

  Para que possamos adentrar no instigante estudo dos Contratos de Gestão 

implantados no Estado de São Paulo, sob a égide da LC n. 846/98, que, inobstante 

guardar várias semelhanças com o seu referencial federal, Lei n. 9.637/98, tem 

identidade própria e aplicação peculiar nos gerenciamentos de estabelecimentos 

públicos hospitalares, se faz mister perfazermos breves contextualizações sobre a 

temática em questão, de forma a, ao final, possibilitar a melhor compreensão do 

Problema. 

  Neste sentido, entendemos que não se podia prescindir de um breve 

comento sobre a figura do próprio Estado, pois afinal é dele que estamos tratando, uma 

vez que o contrato de gestão é um instrumento, meio, de sua ação. 

  Ao tratarmos do Estado verificamos que ao longo do tempo ele assumiu 

várias concepções, como por exemplo, a partir do século XVIII, Estado Liberal, 

Provedor, Social, Interventor, Social-Democrático, Regulador, e por aí vai, se 

caracterizando, ainda, por períodos cíclicos de reforma. 

  No Brasil, vamos tratar especialmente do período relativo ao mandato do 

ex Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (95/98 e 99/02), caracterizado 

pela Reforma de Estado e de seu aparelho, onde se apresentam várias características, 

destacando-se, especialmente, a implantação do Programa Nacional de Publicização, 

pela Lei n. 9.637/98. 

  Esse Programa se caracteriza pela transferência e/ou fomento de 

atividades sociais, em sentido amplo, como educação, saúde, cultura, meio ambiente e 

outros, não exclusivas do Estado, à iniciativa privada, sem fins lucrativos, atuantes no 

chamado Terceiro Setor, especialmente as qualificadas como organizações sociais, sob 

um liame jurídico instrumental denominado de Contrato de Gestão, donde se 

estabelecem metas a serem cumpridas, baseadas em indicadores apropriados, havendo, 

em contrapartida, repasses de verbas públicas, com a conseqüente sujeição ao regime de 

controle público. 

  Mais precisamente sobre o Contrato de Gestão, trataremos em capítulo 
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seguinte onde abordaremos sua origem e questões afetas à sua dogmática, como suas 

espécies, natureza jurídica, definições, e outros.  

  Considerando que o Contrato de Gestão, objeto específico de nossos 

estudos, concerne à seara da assistência da saúde, entendemos apropriadas breves 

considerações sobre a Saúde no Brasil, especialmente sob o ponto de vista normativo. 

  Portanto, ao contextualizar a temática em questão sob esses pontos-

alicerces esperamos possibilitar a melhor compreensão de nosso Problema.  
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4.1.  ESTADO  E  REFORMA 

 

 

A)  Apresentação 

 

  Neste capítulo trataremos da figura do Estado, tendo recebido, a partir do 

século XVIII, várias de suas concepções, como: Estado Liberal, Estado Social, Estado 

Social-Democrático, Estado Provedor, Estado Interventor, Estado Social de Direito, 

Estado Regulador e outros. 

  Em seguida, nos concentraremos no Estado brasileiro, dando-se especial 

destaque a Reforma de Estado implantada pelo ex Presidente Fernando H. Cardoso 

(94/98 e 99/2002), com as suas características, dentre elas o Programa Nacional de 

Publicização, disciplinando os Contratos de Gestões com as chamadas Organizações 

Sociais. 

 

4.1.1  Estado e Reforma. Histórico 
 

 

  A expressão “Estado” pode ser entendida de diversas formas na ciência 

política, como reconhece Hans Kelsen: 
 

Devido à variedade de objetos que o termo comumente denota, definir 
“Estado” torna-se difícil.  Às vezes, a palavra é usada em um sentido bem amplo, para 
indicar a “sociedade” como tal, ou alguma forma especial de sociedade.  Mas a palavra 
também é com freqüência usada com um sentido bem mais restrito, para indicar um 
órgão particular da sociedade – por exemplo, o governo, ou os sujeitos do governo, uma 
“nação”, ou o território que eles habitam.  A situação insatisfatória da teoria política – 
que, essencialmente, é uma teoria do Estado – deve-se, em boa parte, ao fato de 
diferentes autores tratarem de problemas bastante diferentes usando o mesmo termo e, 
até, de um mesmo autor usar inconscientemente a mesma palavra com vários 
significados.36  (O grifo é nosso) 
 

 

  Inobstante, para Hans Kelsen, “a situação revela-se mais simples 

quando o Estado é discutido a partir de um ponto de vista puramente jurídico. O 

Estado, então, é tomado em consideração apenas como um fenômeno jurídico, como 

uma pessoa jurídica, ou seja, uma corporação. Sua natureza, desse modo será 

                                                 
36 KELSEN, Hans, Teoria geral do direito e do Estado, tradução Luís Carlos Borges, revisão teórica 
Péricles Prade, 2. ed., São Paulo : Martins Fontes, 1992, p. 183; 
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determinada, em princípio, pela nossa definição anterior de corporação.(...)”.37 

  Norberto Bobbio, por sua vez, entende que: 

 

Sendo muito os elementos que se deve levar em conta para distinguir as formas 
de Estado, especialmente com referência ou às relações entre a organização política e a 
sociedade ou às diversas finalidades que o poder político organizado persegue nas 
diversas épocas históricas e nas diversas sociedades, as tipologias das formas de Estado 
são tão variadas e mutáveis que podem tornar incômoda, e talvez inútil, uma completa 
exposição delas.  Para pôr um pouco de ordem numa matéria tão rica e 
controversa, podem distinguir as diversas formas de Estado à base de dois critérios 
principais, o histórico e o relativo à maior ou menor expansão do Estado em 
detrimento da sociedade (um critério que inclui também aquele fundado sobre as 
diversas ideologias).38 (O grifo é nosso) 

 

 

  Para nós, o Estado é visto como aquele em cuja concepção moderna, 

racional, e capitalista, instrumentalizou-se no Ocidente, fruto de uma luta constante, 

travada em seu seio, como destaca Max Weber: 

 

A luta constante, em forma pacífica e bélica, entre Estado nacionais 
concorrentes pelo poder criou as maiores oportunidades para o moderno capitalismo 
ocidental.  Cada Estado particular tinha que concorrer pelo capital, que estava livre de 
estabelecer-se em qualquer lugar e lhe ditava as condições sob as quais o ajudaria a 
tornar-se poderoso.  Da aliança forçada entre o Estado nacional e o capital nasceu a 
classe burguesa nacional – a burguesia no sentido moderno da palavra.  É, portanto, o 
Estado nacional fechado que garante ao capitalismo as possibilidades de sua 
subsistência e, enquanto não cede lugar a um império universal, subsistirá também o 
capitalismo.39 

 

    

  Para Weber esse Estado é “o único em que pode florescer o capitalismo 

moderno. Este descansa sobre um funcionalismo especializado e um direito racional”40, 

sendo certo que, como ressalta Jorge Miranda, “jamais se cristaliza numa fórmula 

acabada, estando em contínua mutação, progredindo e às vezes regredindo”.41 

 

                                                 
37 KELSEN, Hans, Teoria geral do direito e do Estado, tradução Luís Carlos Borges, revisão teórica 
Péricles Prade, 2. ed., São Paulo : Martins Fontes, 1992, p. 184; 
38 BOBBIO, Norberto, Estado, Governo, Sociedade – Para uma teoria geral política, tradução Marco 
Aurélio Nogueira, 6ª ed., Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1987, p. 113; 
39 WEBER, Marx, Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva, tradução de Regis 
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa, vo. 2, São Paulo : Ed. Universidade de Brasília, 1999, p. 517; 
40 WEBER, Marx, Economia e sociedade:  fundamentos da sociologia compreensiva, tradução de Regis 
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa, vol. 2, São Paulo : Ed. Universidade de Brasília, 1999, p. 518; 
41 MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, 3ª ed. v. 1, Coimbra : Editora Coimbra, 1985, p. 
51; 
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  Esse Estado passou por diversas mudanças ao longo do tempo, mas 

gostaríamos de focá-lo a partir do período narrado por Paulo Bonavides, ou seja: 

 

 Do século XVII ao século XX, o mundo atravessou duas grandes revoluções – a 
da liberdade e a da igualdade – seguidas de mais duas, que se desenrolam debaixo de 
nossas vistas e que estalaram durante as duas últimas décadas.  Uma é a revolução da 
fraternidade, tendo por objeto o Homem concreto, a ambiência planetária, os sistema 
ecológico, a pátria-universo.  A outra é a revolução do Estado social em sua fase mais 
recente de concretização constitucional, tanto da liberdade como da igualdade. 
 Cada revolução daquelas intentou ou intenta tornar efetiva uma forma de 
Estado. Primeiro, o Estado liberal; a seguir, o Estado socialista; depois o Estado 
social das Constituições programáticas, assim batizadas ou caracterizadas pelo teor 
abstrato e bem-intencionado de suas declarações de direitos; e, de último, o Estado 
social dos direitos fundamentais, este sim, por inteiro capacitado da juridicidade e da 
concreção dos preceitos e regras que garantem estes direitos. 
 Tiveram grande parte em tais mudanças as ideologias.  Aliás, enquanto não 
positivam seus valores, as ideologias guardam na essência uma dimensão encoberta de 
jusnaturalismo.42 (O grifo é nosso) 

 

 

  Bresser Pereira classifica o Estado observando o regime político e a 

natureza de suas instituições: Estado absoluto, Estado liberal, Estado social-democrático 

(do bem-estar social) e Estado social-liberal (democrático).43   

  Dentro de uma perspectiva histórica, o Estado Liberal44 do século XVIII, 

surgido por inspiração da Revolução Francesa, sob o signo da liberdade e igualdade 

entre os homens, foi um Estado marcado pelo seu não-intervencionismo. O indivíduo 

era o protagonista e o papel do Estado era garantir, acima de tudo, suas liberdades 

individuais. 

  Também conhecido como Estado da Liberdade, nele preconiza-se “não 

só a soberania popular e a separação das funções do Estado, como a liberdade 

econômica; o Estado não deveria intervir na Economia; o mundo caminharia por si 

próprio e a economia funcionaria pela mão invisível do mercado. O Estado deveria zelar 

pelo bem-estar geral, assegurando a liberdade no plano externo, contra invasões, e no 

plano interno, garantindo a segurança de cada indivíduo; uma vez livre, cada indivíduo 

                                                 
42 BONAVIDES, Paulo, Do Estado Liberal  ao Estado Social, 6ª edição, São Paulo : Malheiros Editores, 
1996, p. 29; 
43 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Uma nova gestão para um novo Estado: liberal, social e 
republicano. Revista do Serviço Público, ano 52, n. 1, jan-mar 2001, p. 8; 
44 Adotamos como o marco dos Estados, o Liberal, uma vez que desse período nasce a noção sociológica, 
ainda não jurídica, de serviço público, como destaca Alexandre Santos de Aragão, Direito dos serviços 
públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 34; 
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buscaria a sua situação de bem-estar individual, fazendo nascer o bem-estar geral, que 

resultaria da soma dessas várias situações de bem-estar singular”.45 

  Nesse período, em razão da falta de tradição de sua prestação pelo 

Estado, as atividades sociais não eram consideradas, em sentido estrito, como atividades 

públicas. A Administração Pública deveria suprir as atividades sociais prestadas pela 

iniciativa privada, por isso o Estado não se atribui a titularidade delas, nem o monopólio 

na sua prestação, admitindo que também pudessem ser prestadas por sujeitos privados, 

ao contrário das atividades econômicas, potencialmente lucrativas, como pontes, 

ferrovias, produção e distribuição de eletricidade, e telefonia que eram exclusivas da 

iniciativa privada, vedadas ao Estado.46 

  Ocorre que, como diagnostica Paulo Bonavides:  

 

O velho liberalismo, na estreiteza de sua formulação habitual, não pôde 
resolver o problema essencial de ordem econômica das vastas camadas proletárias da 
sociedade, e por isso entrou irremediavelmente em crise. 
 A liberdade política como liberdade restrita era inoperante. 

Não dava nenhuma solução às contradições sociais, mormente daqueles que se 
achavam à margem da vida, desapossados de quase todos os bens. 47 

 

 

  Maria Sylvia Zanella Di Pietro diagnostica que “em meados do século 

XIX, começaram as reações contra o Estado Liberal, por suas conseqüências funestas no 

âmbito econômico e social; as grandes empresas tinham se transformado em grandes 

monopólios e aniquilado as de pequeno porte; surgira uma nova classe social – o 

proletariado – em condições de miséria, doença, ignorância, que tendia a acentuar-se 

com o não-intervencionismo estatal pregado pelo liberalismo”.48  

  Vimos os princípios do liberalismo, voltados para proteção da liberdade e 

igualdade, se mostrarem insuficientes para debelar as profundas desigualdades que 

geraram, dando margens a descontentamentos e clamores de mudanças.  Afinal, para 

que serve a liberdade se não tenho comida para me alimentar?  

                                                 
45 CUNHA, Paulo Cesar Melo da Cunha, A Regulação Jurídica da Saúde Suplementar do Brasil, Ed. 
Lúmen Juris, RJ, 2003, p. 47; 
46 ARAGÃO, Alexandre Santos , Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 35; 
47 BONAVIDES, Paulo, Do Estado Liberao ao Estado Social, 6ª edição, São Paulo : Malheiros Editores, 
1996, p. 188; 
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimp. – São Paulo : Atlas, 
2006, p. 26; 
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  Alexandre Santos Aragão demarca que “a grande transformação do 

Estado em relação à economia se deu a partir do advento – após sérias alterações nas 

relações entre as classes, conflitos armados internacionais e revoluções políticas – do 

sufrágio universal, ou seja, da concessão de poder político aos indivíduos integrantes de 

todas as classes sociais, independentemente de sua renda, dando origem ao “Estado 

Pluriclasse”, cujas primeiras expressões “foi o que hoje chamamos de Estado de Bem-

Estar-Social, também denominado, sem alterações muito significativas, de welfare state, 

Estado Social ou Estado Intervencionista. Nele foi verificado um grande aumento do 

número de serviços públicos e atividades econômicas em geral exploradas pelo Estado, 

tendo havido um recuo do instituto da concessão, já que o Estado passou a assumir 

diretamente (inclusive por sua Administração Indireta) a sua prestação”.49 

  “Consolida-se, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social, 

também chamado Estado do Bem-Estar, Estado Providência, Estado do 

Desenvolvimento, Estado Social de Direito”, onde “atribui-se então ao Estado, em sua 

nova concepção, a missão de buscar essa igualdade; para atingir essa finalidade, o 

Estado deve intervir na ordem econômica e social para ajudar os menos favorecidos; a 

preocupação maior desloca-se da liberdade para igualdade.50 

  Para alcançar, então, a tão desejada igualdade, a condução do processo de 

desenvolvimento econômico e social foi atribuída ao Estado, resultando num processo 

de consolidação de estruturas. O Estado deveria intervir intensamente na ordem 

econômica e social. Conseqüentemente, na medida em que o Estado foi-se afastando 

do liberalismo, começou a ampliar o rol de atividades próprias, definidas como 

serviços públicos, inclusive àquelas de searas comerciais e industriais, até então 

reservadas à iniciativa privada.   

  No princípio do século XX, a condução do processo de desenvolvimento 

econômico e social foi atribuída ao Estado, resultando num processo de consolidação de 

estruturas. Sob a justificativa de se assegurar a promoção do bem-estar social, o Estado 

foi assumindo responsabilidade por diversas atividades, tais como infra-estrutura de 

transportes, comunicações, exploração de petróleo, setor energético e tudo o mais. 

 

                                                 
49 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, pp. 37 e 
40/41; 
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, pp. 26/27; 
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  Di Pietro observa que “verificou-se um crescimento desmesurado do 

Estado, que passou a atuar em todos os setores da vida social, com uma ação 

interventiva que coloca em risco a própria liberdade individual, afeta o princípio da 

separação de Poderes e conduz à ineficiência na prestação de serviços”, uma vez que "o 

acréscimo de funções a cargo do Estado – que se transformou em Estado prestador de 

serviços, em Estado empresário, em Estado investidor – trouxe como conseqüência o 

fortalecimento do Poder Executivo e, inevitavelmente, sérios golpes ao princípio da 

separação de poderes”, e, “(...)ao mesmo tempo em que foi chamado a agir nos campos 

social e econômico, para assegurar a justiça social, passou a pôr em perigo a liberdade 

individual, pela crescente intervenção que vai desde a simples limitação ao exercício de 

direitos até a atuação direta no setor da atividade privada, com agravante de não 

alcançar a realização do objetivo inerente ao Estado Social de Direito, de assegurar o 

bem comum, pela realização do direitos sociais e individuais nos vários setores da 

sociedade”.51 

  Para Aragão, “a participação direta do Estado na prestação de serviços 

públicos e exploração de várias atividades econômicas sofreu um refluxo a partir da 

década de oitenta do século passado, em razão do elevado déficit fiscal decorrente de 

anos de investimentos estatais não lucrativos, ao que se somou o desaparecimento do 

socialismo real como possível modelo alternativo ao capitalismo;  o predomínio de 

governos de ideologia (neo) liberal, com destaque para Ronald Reagan nos EUA e 

Margareth Tatcher no Reino Unido; a globalização e a evolução tecnológica, que 

favoreceram os negócios e as movimentações financeiras transnacionais e 

possibilitaram a adoção total ou parcial da concorrência em setores até então 

considerados como inevitáveis monopólios naturais.”52 

  Nesse diapasão, com os avanços tecnológicos e da globalização53, que 

                                                 
51 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, pp. 29 usque 32; 
52 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 43; 
53 Interessante ressaltar que José Maria GOMES, em Política e democracia em tempos de globalização, 
Petrópolis, Vozes : Buenos Aires, 2000, p. 28, sustenta que a globalização da economia capitalista 
decorreu de uma resultante de mutações aceleradas e profundas operadas nas últimas décadas em diversos 
âmbitos: tecnológico (microeletrônica, processamento de informações e telecomunicação por satélite, que 
permitem o incremento do volume e da velocidade das informações e reduzem os custos de comunicação 
e transporte); político (decisões governamentais de ajuste de estrutural baseado na liberalização e 
desregulamentação dos mercados de bens, serviços e fatores de produção, diretrizes e pressões de 
agências internacionais e instâncias informais de geogovernança global); geopolítico (fim do 
comunismo), microeconômico (estratégias de investimento, produção e comercialização em escala 
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veio acirrar a crise fiscal e a “falência”54 do Estado de bem-estar social, exigiu-se uma 

reflexão profunda sobre a necessidade da reforma do Estado.55 

 

 

4.1.2.  Estado. Reforma. Brasil 

 

  Paulo Eduardo Elias observa que “os países periféricos do capitalismo 

aderiram às concepções hegemônicas desse movimento de reforma do Estado e com 

isso absorveram, em instâncias locais, questões próprias dos países centrais, sem que, 

ressalta-se, se tenha experimentado o welfare state, perfilando padrão de reformas na 

periferia consubstanciadas na descentralização, privatização e focalização. Delegou-se 

prestação de serviços para instâncias de governos subnacionais e/ou entidades sem fins 

lucrativos, promoveu-se a privatização de setores da produção econômica na esfera 

estatal e direcionaram políticas públicas para grupos populacionais economicamente 

desfavorecidos, sempre sob a perspectiva de aumentar a eficiência na ação estatal”.56  

  A crise do Estado veio desde os anos 70, com um maior impacto na 

segunda metade dos anos 80, com manifestações mais evidentes na área fiscal, 

econômica, com alto grau de endividamento público, e descontrole inflacionário, que se 

inserem num contexto mais amplo de superação das formas de intervenção econômica e 

social do Estado, e administrativa, onde se vê grande concentração e centralização das 

funções de interesses públicos, caracterizando-se, ainda, pela rigidez dos procedimentos 

e pelo excesso de normas e regulamentos, ou seja, prevalece a intensa burocracia estatal, 

com excessiva gama de entes estatais.57 

  Na década de 80, não só no Brasil, como em toda a América Latina, 

passava-se por um processo de redemocratização e vivia-se uma difícil situação social e 

econômica, bastante diversa em comparação com os países desenvolvidos, e, portanto, 

as circunstâncias que envolveram o processo de reformismo do Estado eram bem 

distintas. 

                                                                                                                                               
mundial de firmas industriais e financeiras submetidas à competição acirrada e livre de entraves); 
macroeconômico (crescimento de novos países industrializados); e ideológico (hegemonia neoliberal); 
54 Falência aqui não corresponde à sua acepção empresarial, mas de esgotamento de recursos econômicos 
a fazer frente aos investimentos que demandavam do Estado; 
55 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a cidadania, São Paulo : Ed. 34; Brasília: 
ENAP, 1998, p. 31; 
56 ELIAS, Paulo Eduardo, & Carneiro Junior, Nivado, Controle público e eqüidade, Revista Saúde 
Pública, 2006, 40(5):914-20; Disponível também: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v40n5/23.pdf> Acesso 
em 24.11.07; 
57 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, capítulo 1; 
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  A onda de reformismo do mundo contemporâneo gerada a partir da 

constatação de que o modelo intervencionista do Estado de Bem-Estar Social não 

poderia subsistir, também atingiu o Estado brasileiro. O modelo intervencionista gerou 

um crescimento da dívida e estrangulou o Estado que, como conseqüência, não 

conseguiu mais manter o mesmo nível de investimento. 

  Sheila Maria Reis Ribeiro define a década de 90, no Brasil, como um 

“marco das transformações econômicas, políticas, tecnológicas e institucionais para 

inserção do país na nova ordem internacional. A transformação do papel do Estado 

abandonou o plano da retórica intelectual e política entrando, definitivamente, na 

agenda governamental juntamente com a aceleração do processo de privatização. Num 

contexto de abertura econômica e de revalorização da democracia, o governo propôs 

substituir o modelo de Estado Produtor (empresário) por um modelo Regulador 

(normatizador) de bens e serviços, e provedor de políticas sociais. Na base dessa 

transformação estão o enfrentamento da crise fiscal, os esforços para a  retomada do 

crescimento econômico e a legitimação de um novo arcabouço institucional para o 

Estado democrático”.58 

  Lenir Santos destaca que “no Brasil, a crise do Estado surgiu nos anos 90 

e não foi a do Estado-Providência, porque ele nunca chegou a existir. O próprio direito à 

saúde, bem como a garantia de outros direitos sociais, são conquistas mais recentes, 

datada de 1988, com a Constituição cidadã”.59 

  Bresser Pereira sustenta que essa chamada Constituição cidadã, no plano 

administrativo, representou uma volta ao passado: “(...) a Constituição irá sacramentar 

os princípios de uma Administração Pública arcaica, burocrática ao extremo. Uma 

Administração Pública altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a 

prioridade será dada à administração direta ao invés da indireta. A Constituição de 1988 

ignorou completamente as novas orientações de Administração Pública. Os 

constituintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelaram nesse momento uma 

                                                 
58 RIBEIRO, Sheila Maria Reis, Um cenário da gestão pública no BRASIL, apresentado no VIII 
Concresso Internacional de CLAD sobre la Reforma des Estado y de la Administración Pública, Panamá, 
28-31 Oc. 2003. Disponível em 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047332.pdf> Acessado em 
28.11.07; 
59 SANTOS, Lenir, Da Reforma do Estado à Reforma da Gestão Hospitalar Federal: Algumas 
Considerações, Novembro/06, Disponível em:  
<http://www.idisa.org.br/site/download/DAREFORMADOESTADOAREFORMADAGESTAOHOSPIT
ALARFEDERALALGUMASCONSIDERACOES.pdf> Acessado em: 18.11.07. 



 43

incrível falta de capacidade de ver o novo”.60 

  Para Sheila Maria Reis Ribeiro “as reformas que se consubstanciaram na 

Constituição Federal de 1988 refletiram o complexo equilíbrio entre as forças liberais e 

estatizantes em conflito, e resultaram num processo ambíguo de centralização e 

descentralização administrativa, demonstrando como democracia e intervenção não se 

opõem, do mesmo modo que a última não é exclusiva dos governos autoritários. A 

Constituição impôs restrições para a intervenção do Estado na economia ao mesmo 

tempo em que preservou monopólios estatais.  Simultaneamente, aperfeiçoou a política 

social do Estado ampliada com a  instituição dos direitos sociais. A Lei promoveu o 

fortalecimento o aparato burocrático, ainda que suprimindo a exclusividade do Poder 

Executivo para decidir sobre a reorganização administrativa”.61  

  Lenir Santos entende que “os sinais mais nítidos das propostas de 

reforma do Estado foram emitidos com a eleição de Fernando Collor de Mello (1990-

1992) e suas conseqüentes investidas a favor do que à época se chamava de 

“modernização” do aparelho de Estado. A tônica deste momento histórico foi a maciça 

disseminação da idéia de que havia Estado demais na economia, o que contrastava com 

o modelo econômico dos países centrais. Duas palavras passaram a fazer parte do 

cotidiano do brasileiro: Privatização e Neoliberalismo”.62 

  Itamar Franco, que sucedeu Collor após o impeachment, em 1992, não se 

desviou dessa política, tendo empossado na importante e estratégica pasta de seu 

governo, o Ministério da Fazenda, e que veio a ser seu sucessor, nas eleições de 1994, o 

ex Presidente Fernando Henrique Cardoso (95/98 e 99/02)63, em cujo mandato 

                                                 
60 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a cidadania; a reforma gerencial brasileira 
na perspectiva internacional, SP:34, 1 ed., 1988, p. 175; 
61 RIBEIRO,  Sheila Maria Reis, Um cenário da gestão pública no BRASIL, apresentado no VIII 
Concresso Internacional de CLAD sobre la Reforma des Estado y de la Administración Pública, Panamá, 
28-31 Oc. 2003. Disponível em 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047332.pdf> Acessado em 
28.11.07; 
62 SANTOS, Lenir, Da Reforma do Estado à Reforma da Gestão Hospitalar Federal: Algumas 
Considerações, Novembro/06, Disponível em:  
<http://www.idisa.org.br/site/download/DAREFORMADOESTADOAREFORMADAGESTAOHOSPIT
ALARFEDERALALGUMASCONSIDERACOES.pdf> Acessado em: 18.11.07; 
63 Em 19 de maio de 1993 assumiu o Ministério da Fazenda, cargo que ocupou até o dia 30 de março de 
1994, sendo sucedido por Rubens Ricupero. Nesse período começou a implantar o plano Bacha 2 
(codinome usado pela equipe econômica e que reproduzia o nome do principal mentor: Edmar Bacha) Em 
30 de junho de 1994 o então Ministro da Fazenda de Itamar Franco Rubens Ricupero encaminhou ao 
presidente a Exposição de Motivos da MP do Plano Real E.M. Interministerial Nº 
205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MPS/MS/SAF que criou o Plano Real [8], um plano de estabilização 
econômica idealizado por uma equipe de economistas de que faziam parte Persio Arida, André Lara 
Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha, Clóvis Carvalho, Winston Fritsch, entre outros. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso; 
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presidencial se intensificou e protagonizou uma ampla reforma de Estado, e de seu 

aparelho, sobre todos os aspectos: econômicos, com processo de desestatização, sociais, 

com a publicização, e administrativos, por meio da reforma do aparelho do Estado, tudo 

sacramentado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, de 1995, 

de inspiração de Bresser Pereira, então titular do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado – MARÉ. 

  Paulo Modesto destaca que a reforma administrativa iniciada no Brasil 

guarda semelhanças com outras reformas de Estado ocorridas em várias partes do 

mundo, sendo comuns as seguintes características: 

 

a. aplicação de novas técnicas de coordenação de serviços  e atividades entre esferas 
políticas diversas (consórcios intergovernamentais, acordos-programas, convênios de 
delegação ou descentralização);  
b. estímulo à privatização de serviços econômicos competitivos sustentáveis em regime 
de mercado;  
c. transferência de funções do poder central para entes intermediários e locais;  
d. ampliação dos controles de produtividade e de economicidade, vale dizer, do 
resultado do trabalho administrativo (controles de eficiência); 
e.  fortalecimento da autonomia das entidades personalizadas da administração indireta;  
f. incentivo à gestão direta pela comunidade de serviços sociais e assistenciais, fora do 
aparato burocrático do Estado, porém com apoio direto dele e com sua assistência 
permanente (organizações não governamentais, associações de utilidade pública, escolas 
comunitárias);  
g. estímulo ao pessoal administrativo no desenvolvimento de atividades-fins, com a 
concomitante diminuição ou terceirização de atividades-meio, acompanhada de 
valorização das carreiras exclusivas de Estado, inclusive mediante adequação do padrão 
remuneratório ao mercado de trabalho;  
h. capacitação de pessoal dirigente e criação de carreiras específicas para altos gestores;  
i. elaboração do conceito de planejamento estratégico e fortalecimento dos setores 
administrativos responsáveis pela formulação de políticas públicas;  
j. consolidação e simplificação de procedimentos e processos no interior da 
administração;  
k. estímulo ao desenvolvimento de habilitações gerenciais flexíveis do pessoal 
administrativo, fator a ser considerado no próprio recrutamento, mediante a ampliação 
do grau de generalidade das atribuições contempladas nos cargos públicos;  
l. definição de novas formas de responsabilização dos agentes públicos pela gestão 
administrativa;  
m. adoção de programas de desregulamentação ou de simplificação da legislação 
(consolidação e codificação legislativa)  
n. ampliação dos mecanismos de participação popular na atividade administrativa e de 
controle social da administração pública.64 

 

 

 

                                                 
64 MODESTO, Paulo, Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais no BRASIL, 
Revista de Direito Administrativo, v. 1, Rio de Janeiro, 210: 195-212, out./dez, 1997, p. 196; 
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  Modesto prossegue ressaltando que essas tarefas, apenas mencionadas 

para formação de um quadro simplificado de referência, permitem também inferir os 

objetivos práticos que servem de base finalista aos projetos mais conhecidos de reforma 

do Estado:  

 

a. objetivo econômico : diminuir o "déficit" público, ampliar a poupança pública e a 
capacidade financeira do Estado para concentrar recursos em áreas em que é 
indispensável a sua intervenção direta;  
b. objetivo social: aumentar a eficiência dos serviços sociais oferecidos ou financiados 
pelo Estado, atendendo melhor o cidadão a um custo menor, zelando pela interiorização 
na prestação dos serviços e ampliação do seu acesso aos mais carentes;  
c. objetivo político: ampliar a participação da cidadania na gestão da coisa pública; 
estimular a ação social comunitária; desenvolver esforços para a coordenação efetiva 
das pessoas políticas no implemento de serviços sociais de forma associada;  
d. objetivo gerencial: aumentar a eficácia e efetividade do núcleo estratégico do Estado, 
que edita leis, recolhe tributos e define as políticas públicas; permitir a adequação de 
procedimentos e controles formais e substituí-los, gradualmente, porém de forma 
sistemática, por mecanismos de controle de resultados.65 

 

 

  Já no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, consta 

como objetivos da reforma do Estado: 

 

(1) o ajustamento fiscal duradouro, de forma que possa devolver ao Estado a 
capacidade de definir e implementar políticas públicas; 

(2) reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma 
política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as 
condições para o enfrentamento da competição internacional;  

(3) a reforma da previdência social; 
(4) a inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior 

abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e  
(5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou 

seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. 
 

 

  Verifica-se que a reforma do Estado é um projeto amplo que diz 

respeito às varias áreas do governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira66. 

Ela deve ser entendida dentro de um contexto político, econômico, e social, de 

redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o protagonista direto pelo 

desenvolvimento econômico e social, pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se essencialmente na função de fomentador e regulador desse 

desenvolvimento. 
                                                 
65 MODESTO, Paulo, Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais no BRASIL, 
Revista de Direito Administrativo, v. 1, Rio de Janeiro, 210: 195-212, out./dez, 1997, pp. 196/197; 
66 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE; 
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  Sob o ponto de vista econômico, visando o enxugamento do Estado, e 

norteando-se no sentido de que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado 

só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo67, intensificou-se o processo de desestatização, que, no conceito de 

Marcos Juruena Villela Souto, seria “a retirada da presença do Estado de atividades 

reservadas constitucionalmente à iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) ou de 

setores em que ela possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade – à 

época ainda não alçado sozinho na CF); é o gênero, do qual são espécies a privatização, 

a concessão e a permissão e a terceirização” 68, regendo-se pelo Programa Nacional de 

Desestatização, normatizado pela Lei n. 9.491/97, que veio a revogar o outro de mesmo 

sentido, porém de menor intensidade, oriundo da era Collor69. 

  Marcos Juruena Villela Souto sustenta que, a fim de se reordenar a 

intervenção do Estado na Economia, deve-se intervir na atividade econômica, como 

objetivos da Desestatização, pelas seguintes formas: 

 

• reordenar a intervenção do Estado na Economia, ele deve fazê-lo da seguinte forma: 
• elaboração de um plano de desenvolvimento econômico, por meio do qual se 

buscará identificar e implementar as ações necessárias a propiciarem o bem-estar 
geral (CF, art. 174 e § 1°); 

• fomento à iniciativa privada para, aderindo voluntariamente ao plano, explorar as 
atividades nele previstas; 

• repressão ao abuso de poder econômico, proteção ao consumidor e do meio 
ambiente; 

• exploração direta, em caráter excepcional, de atividades econômicas que envolvam 
relevante interesse coletivo ou segurança nacional.70  

 

 

  No que tange à seara da administração, antes de adentrarmos no seu 

tópico reforma, faz-se mister traçarmos um breve histórico sobre sua evolução, através 

de três modelos básicos apresentados por Bresser Pereira, quais sejam: a) 

patrimonialista; b) burocrática; e c) gerencial. Estas três formas se sucedem no tempo, 

sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada nos dias atuais.71 

                                                 
67 Art. 173, da CR; 
68 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações, Rio de 
Janeiro : Ed. Lumen Júris Ltda., 1999, p. 12; 
69 Lei n. 8.031/90; 
70 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações, Rio de 
Janeiro : Ed. Lumen Júris Ltda., 1999, p. 14; 
71 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial brasileira 
na perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998, p. 20; 
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  Na Administração Pública Patrimonialista, o aparelho do Estado 

funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 

possuem status de nobreza real. Os cargos públicos não são valorizados.  A res publica, 

coisa pública, não é diferenciada das res principis, coisa do príncipe.  Em conseqüência, 

a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em 

que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil 

passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração 

patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. 

  A administração patrimonialista, apesar de se encontrar no seio do 

Estado, não é pública, uma vez que não visa o interesse público. Ela era a administração 

típica dos estados pré-capitalistas, mais particularmente das monarquias absolutistas que 

antecederam imediatamente o capitalismo e a democracia.  É administração que 

confunde o patrimônio privado do príncipe com o patrimônio público. Ela sobrevive 

com clientelismo; usa-se a coisa pública em interesse próprio. 

  A Administração Pública Burocrática surge na segunda metade do 

século XIX, no Estado liberal, como forma de defender a coisa pública, combatendo a 

corrupção, o nepotismo, e, nos aspectos gerais, no próprio patrimonialismo. Constituem 

princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, 

a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, o poder racional-legal ou na 

chamada dominação racional-legal weberiana, e no universalismo de procedimentos, 

expresso em normas rígidas de procedimento administrativo.  Os controles 

administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se 

de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles 

dirigem demandas. Assim, são sempre necessários controles rígidos dos processos, 

como nas admissões de pessoal, compras, e atendimento a demandas. 

  Karl Mannheim, citado por Guerreiro Ramos, chama a atenção para a 

“mentalidade conservadora como traço habitual do burocrata. O tipo de atividade que 

regularmente realiza tende a limitar o seu horizonte de percepção, induzindo-o a tratar 

as manifestações da sociedade em particípio presente com normas e processos legais já 

estabelecidos, mais inadequados ao ineditismo de fenômenos sociais emergentes.  

Assim é que os fatos novos, quando se lhe apresentam, deixam-nos quase sempre sem 

iniciativa, por força de seu rígido apego profissional às prescrições consagradas”.72 

                                                 
72 RAMOS, Alberto Guerreiro, Administração e contexto BRASILeiro: esboço de uma teoria geral da 
administração, 2 ed., Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 1983, p. 187; 
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  Para Fernando C. Mota, “a organização burocrática é o tipo de sistema 

social dominante nas sociedades modernas; uma estratégia de administração e de 

dominação; é fruto e berço da burocracia, com a qual pode inclusive ser identificada.  

A burocracia pode constituir-se em um grupo ou uma classe social, mas é também uma 

forma de poder que se estrutura por intermédio das organizações burocráticas”.73 

  Em se tratando de burocracia não podemos deixar de citar Max Weber, 

em sua prestigiada e secular obra, Economia e Sociedade, até porque foi ele quem mais 

definiu de forma clara e objetiva as características da burocracia e se aprofundou no 

estudo da mesma, como sendo um sistema organizado e extremamente funcional, 

considerando-a como um tipo de poder ou de dominação, que, em última instância, 

incidiria na negação da liberdade, senão vejamos: 

 

A “dominação” nos interessa aqui, em primeiro lugar, sob o aspecto de sua 
vinculação à “administração”. Toda dominação manifesta-se e funciona como 
administração. Toda administração precisa, de alguma forma, da dominação, pois, para 
dirigi-la, é mister que certos poderes de mando se encontrem nas mãos de alguém.  O 
poder de mando pode ter aparência muito modesta, sendo o dominador considerado o  
“servidor” dos dominados e sentindo-se também como tal. Isso ocorre, em mais alto 
grau, na chamada administração diretamente democrática.74 

 

 

  Prossegue Max Weber: “Quando a ação social de uma formação de 

dominação se baseia numa relação associativa racional, encontra seu tipo específico na 

“burocracia”75.  Ressalta-se, todavia, que o ilustre Autor não se preocupou em definir 

burocracia, preferindo conceituá-la através da extensa enumeração de sua 

características, como bem observa Fernando C. Mota76, e, em igual sentido, Edmundo 

Campos, ao destacar que: 

 

Max Weber, em seu trabalho sobre a burocracia, descreveu as organizações 
burocráticas de uma perspectiva dimensional. Isto é, enumerou uma série de atributos 
organizacionais que, presentes, constituem a forma burocrática da organização. Essas 
dimensões – divisão do trabalho, hierarquia de autoridade, normas extensivas, separação 
entre administração e propriedade, salário e promoção baseados na competência técnica 
– têm servido como base para delineações subseqüentes da estrutura burocrática.77 

                                                 
73 MOTTA, Fernando C.  Prestes, Introdução à organização burocrática, Fernando C. Prestes Motta, Luiz 
Caralos Bresser-Pereira, 2º ed., SP, Pioneira Thomson Learning, 2004, p. XIII; 
74 WEBER, Marx, 1864-1920, Economia e sociedade:  fundamentos da sociologia compreensiva, 
tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa, Ed. Universidade de Brasília, SP, 1999, p. 196; 
75 WEBER, Marx, 1864-1920, Economia e sociedade:  fundamentos da sociologia compreensiva, 
tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa, Ed. Universidade de Brasília, SP, 1999, p. 198; 
76 MOTTA, Fernando C.  Prestes, Introdução à organização burocrática, Fernando C. Prestes Motta, Luiz 
Caralos Bresser-Pereira, 2º ed., SP, Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 6; 
77 CAMPOS, Edmundo, Sociologia da Burocracia, 3º ed. , São Paulo : Zahar Editores, 1976; 



 49

  Na administração pública brasileira, o paradigma que serviu de 

fundamento para o modelo de administração burocrática, onde se ressalta a obediência à 

lei e subordina os objetivos da Administração Pública ao Estado, como um ente abstrato 

acima da sociedade, se deu, em tempos de ditadura, com a edição do Decreto-Lei  

200/67, donde se consolidou a reforma desse período, cujas linhas mestras podem ser 

assim resumidas:  

 

I - Princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 
competência e controle;  
II - Fixação do tripé planejamento, orçamento-programa, programação financeira de 
desembolso;  
III - Definição dos órgãos de apoio direto aos ministros e institucionalização dos de 
planejamento, coordenação e controle financeiro;  
IV - Estabelecimento de regras para constituição do staff de assessoramento imediato 
aos Ministros;  
V - Definição de normas administrativas básicas relativas a: administração financeira e 
contabilidade;  revisão da legislação de pessoal e licitações e contratos;  
VI - Estruturação básica da Administração Federal; e  
VII - Critérios para implementação. 

 

 

  O Estado brasileiro passou a ser representado por quatro pilares básicos: 

Administração Direta, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Daí decorre a distinção entre administração direta e indireta, prevalecente até os nossos 

dias. A Administração Direta é composta pelos ministérios e órgãos da Presidência da 

República, inclusive os autônomos; A Indireta, pelas autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. Posteriormente, as fundações (que não pertenciam nem à 

administração direta, nem à indireta) foram incluídas na administração indireta, por 

força do que dispôs a Lei 7596/87. Manteve-se a verticalidade hierárquica nas estruturas 

dos órgãos, enquanto as atividades administrativas auxiliares foram organizadas sob a 

forma de grandes sistemas. 

  Ocorre, porém, na medida em que o Estado assumia a responsabilidade 

pela defesa dos direitos sociais e crescia em dimensão, foi-se percebendo que os custos 

dessa defesa podiam ser mais altos que os benefícios do controle. Em decorrência, 

desde o século XX vem se objetivando a substituição das práticas burocráticas por um 

novo tipo de administração: a Administração Gerencial, como sustenta Bresser 

Pereira.78 

                                                 
78 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial 
brasileirana perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998; 
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  A Administração Pública Gerencial emergiu na segunda metade do 

século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do 

Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia 

mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do 

modelo anterior. A eficiência da administração pública - a necessidade de reduzir custos 

e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário - torna-se então 

essencial. 

  Ela constitui um avanço e até certo ponto rompimento com a 

administração pública burocrática, porém, não significa que negue todos os 

princípios nesta tradicional forma sacramentados; pelo contrário, a administração 

pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, 

alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de 

mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, 

a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático.  

  As duas têm distinção que podem ser vantagem ou não. Enquanto a 

burocrática sofre com o excesso de formalismo e da ênfase no controle dos processos, 

com irritante morosidade, tem, porém, como vantagens a segurança e a efetividade das 

decisões. Já a administração pública gerencial caracteriza-se fundamentalmente pela 

busca de resultados; podendo ser vantagem o resultado, mas  desvantagens no alto grau 

de discricionariedade, o que não é de todo conveniente no trato da res publica. 

  A introdução da chamada Administração Pública Gerencial importou na 

necessidade de reforma do aparelho do Estado que passa a ser orientada 

predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços 

públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações, além de 

um controle de resultados, e estrutura descentralizada para poder chegar ao cidadão, 

que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 

portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado.  

  A busca pela mudança desses paradigmas, burocrática para gerencial, foi 

se deu com a chamada “Reforma Gerencial”, que Bresser Pereira sustenta ser a 

segunda reforma administrativa da história do capitalismo; a primeira com a Reforma 

Burocrática, no século XIX (países europeus) e início do século XX (EUA e Brasil).  

  A Reforma Gerencial visava reformar o aparelho do Estado tendo como 

norte a aproximação dos modelos de gestão privada e púbica, esperando-se, desta 

forma, tornar o setor público mais semelhante à iniciativa privada, e, por conseguinte, 



 51

mais ágil, autônomo, e principalmente, eficiente.79 

  Neste sentido, reformar o aparelho do Estado significa garantir a esse 

aparelho maior governança, que se traduz na maior capacidade de governar e condição 

de implementar as leis e políticas públicas, estabelecidas estrategicamente; em outras 

palavras, significa tornar muito mais eficientes as atividades exclusivas de Estado, 

através da transformação das autarquias em “agências autônomas”, e tornar também 

muito mais eficientes os serviços sociais competitivos ao transformá-los em 

organizações públicas não-estatais de um tipo especial: as chamadas “organizações 

sociais”. 

  Essa reforma, no fundo, seria pretensamente uma de defesa do próprio 

Estado, enquanto res publica, enquanto coisa pública, enquanto patrimônio que, sendo 

público, é de todos e para todos, como justificado no PDRAE. 

  Com efeito, a defesa da coisa pública vem sendo realizada nas 

democracias modernas em dois níveis distintos: o nível político e o administrativo. No 

nível político temos as instituições fundamentais da democracia, através das quais se 

defendem não apenas os direitos individuais e sociais dos cidadãos, mas também os 

“direitos públicos” à participação igualitária na coisa pública. 

  Bresser Pereira defende a idéia de que a Reforma Gerencial da 

administração pública está voltada para a afirmação da cidadania no Brasil, por meio da 

adoção de formas modernas de gestão no Estado brasileiro, que possibilitem atender de 

forma democrática e mais eficiente as demandas da sociedade, portanto: 

 

“Ela é democrática, pois precisa do controle social e participação da cidadania.  
É social-democrática, porque afirma o papel do Estado de garantir os direitos sociais.  É 
social-liberal porque acredita no mercado como um ótimo , embora imperfeito, alocador 
de recursos;  porque utiliza a estratégia da competição administrada em quase mercados, 
para controlar as atividades sociais financiadas pelo Estado, por intermédio de entidades 
descentralizadas:  as ongs  e porque, embora reafirmando o dever do Estado de proteger 
os mais fracos – as crianças pobres, as mães solteiras, os velhos -, não é paternalista, 
não subestimando a capacidade de cada indivíduo de defender seus próprios direitos de 
cidadania, nem sua capacidade de trabalhar, desde que se lhe ofereçam os devidos 
incentivos e oportunidades.80 

 

 

 

                                                 
79 BRESSER PEREIRA, Luis Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial brasileirana 
perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998; 
80 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial 
brasileirana perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998, pp. 17/18; 
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  Trata-se de uma mudança estratégica de paradigma, do chamado modelo 

burocrático racional-técnico (que enfatiza a legalidade e a racionalidade técnica), para o 

gerencial, que visa, em termos práticos, resultados, eficiência, com baixo custo e boa 

qualidade. 

  A reforma é gerencial porque busca inspiração na administração das 

empresas privadas, e porque visa dar ao administrador público profissional condições 

efetivas de gerenciar com eficiência as agências públicas. Inspira-se na administração de 

empresas, mas não pode ser confundida com esta última. Enquanto a receita das 

empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na compra de seus 

produtos e serviços, a receita do Estado deriva de impostos, ou seja, de contribuições 

obrigatórias, sem contrapartida direta. 

  Como era de se esperar, a Reforma Gerencial, com base democrática, 

assegurada pela efetividade das ações do Estado, entrou em choque com toda uma 

cultura burocrática permeada no sistema público administrativo brasileiro, razão 

pela qual foi adotada a estratégia da reforma do aparelho do Estado a partir de três 

dimensões: a primeira, institucional-legal, trata da reforma do sistema jurídico e das 

relações de propriedade; a segunda é cultural, centrada na transição de uma cultura 

burocrática para uma cultura gerencial; a terceira dimensão aborda a gestão pública a 

partir do aperfeiçoamento da administração burocrática vigente e da introdução da 

administração gerencial, incluindo os aspectos de modernização da estrutura 

organizacional e dos métodos de gestão. 

  Estas dimensões, ainda que guardem certa independência, operarão de 

forma complementar. A primeira permitirá mudanças estruturais no funcionamento do 

aparelho do Estado, já que pressupõe a eliminação dos principais entraves no sistema 

jurídico-legal; a segunda, entretanto, viabilizará a operacionalização da cultura gerencial 

centrada em resultados através da efetiva parceria com a sociedade, e da cooperação 

entre administradores e funcionários; finalmente, a terceira possibilitará concretizar 

novas práticas gerenciais e assim obter avanços significativos, ainda que os 

constrangimentos legais não sejam totalmente removidos. 

  A transição para uma administração pública gerencial só será possível se, 

ao mesmo tempo em que se aprovam as mudanças legais, se tenha a mudança de cultura 

administrativa do país. Esta cultura, fortemente marcada pelo patrimonialismo recente81, 

                                                 
81 Vide Raimundo Faoro, Os donos do poder – formação do patronato político BRASILeiro, 3ª ed. rev., 
São Paulo : Globo, 2001; 
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tem ainda um forte caráter burocrático, pois parte de uma desconfiança fundamental na 

possibilidade de cooperação e de ação coletiva. 

  Um dos valores culturais e pressuposto da Reforma Gerencial é à 

eficiência na Administração, seja internamente, quanto externamente, isto é, de dentro 

para dentro, ou de dentro para fora, com os cidadãos, agora alçados a categoria de 

cliente-usuário-cidadão, onde o pressuposto é de que resultados da ação do Estado 

sejam considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e 

são seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as 

necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas e de forma qualitativa, 

eficientemente. 

  O vocábulo eficiência é essencialmente polissêmico, comportando seu 

emprego em diferentes sentidos, notadamente quando é utilizado na Economia, 

Administração, Contabilidade, Sociologia ou em outros ramos do saber, como observa 

Gustavo Henrique Justino de Oliveira.82 

  Maria Sylvia Zanello Di Pietro, por sua vez, destaca que o princípio da 

eficiência pode ser visto sob dois aspectos: “em relação ao modo de atuação do agente 

público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para 

lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 

disciplinar a Administração Pública, também como o mesmo objetivo de alcançar os 

melhores resultados na prestação do serviço público”.83 

  Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a eficiência seria compreendida 

como “a melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, em termos de 

plena satisfação dos administrados com os menores custos pra a sociedade, ela se 

apresenta, simultaneamente, com um atributo técnico da administração, como uma 

exigência ética a ser atendida, no sentido weberiano de resultados, e como uma 

característica jurídica exigível, de boa administração dos interesses públicos”.84 

  Para Alexandre Santos Aragão, a eficiência compreenderia o “melhor 

exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a 

maior realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os 

menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole 

                                                 
82 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005, p. 279; 
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello, 21ª ed., Direito Administrativo, São Paulo : Atlas, 2008, p. 79; 
84 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Curso de direito administrativo, 13 ed., Rio de Janeiro : 
Forense, 2003, p. 103; 
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financeira, como para as liberdades dos cidadãos”.85 

  Alexandre de Moraes leciona no sentido de que “o princípio da eficiência 

é o que o impõe à administração pública direta e indireta e a  seus  agentes a persecução 

do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, 

transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 

primando pela  adoção de critérios legais e morais necessários  para  a melhor utilização 

possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se 

maior rentabilidade social.86 

  Essa propalada busca da eficiência tinha uma razão de ser, a final com o 

crescimento excessivo do Estado para possibilitar o desempenho de diversas atividades, 

que compreendiam praticamente todos os setores da vida social, acabou-se por gerar 

uma Administração ineficiente e burocrática, incapaz de cumprir seu objetivo inicial, 

que era promover o bem-comum. 

  Na apresentação do referido Plano, o Chefe do Executivo, Presidente 

Fernando H. Cardoso, assinala que a crise brasileira da última década foi também uma 

crise do Estado. Salienta que o Estado se desviou de suas funções básicas para atuar no 

setor produtivo, o que teria gerado a deterioração dos serviços públicos, com o 

incremento da inflação. Após analisar a administração pública, que considera 

burocrática, formal e pouco eficiente, indica que é preciso estabelecer a administração 

pública gerencial, baseada em conceitos modernos de administração e eficiência, 

reservando papel de especial destaque às organizações privadas sem fins lucrativos.87 

  A constatação da ineficiência da máquina administrativa para prestar 

diretamente os serviços, aliada aos custos excessivos para a sua manutenção, fez com 

que fosse iniciada no mundo contemporâneo uma série de transformações, com a 

finalidade de reduzir a atuação direta do Estado, repassando à iniciativa privada 

atividades que, por sua natureza, podem ser por elas executadas. 

  Bresser Pereira esclarece que a Reforma Gerencial “está baseada em uma 

idéia de Estado e de seu papel. Procura responder quais são as atividades que o Estado 

deve realizar diretamente, quais deve apenas financiar ou promover, e quais as que não 

lhe competem”, e, neste sentido, delimita-se a área de atuação do Estado em três tipos 

                                                 
85 ARAGÃO, Alexandre Santos de, O princípio da eficiência, Revista de Direito Administrativo, n. 237, 
p. 01; 
86 MORAES, Alexandre de, Reforma administrativa. Emenda constitucional n.º 19/98. 4ª ed., São Paulo : 
Atlas, 2001, p. 32; 
87 Vide PDRAE; 
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de atividades: “as atividades exclusivas, os serviços sociais e científicos não exclusivos 

ou competitivos e a produção de bens e serviços para o mercado” 88, senão vejamos: 

 

1.  Atividades Exclusivas do Estado: É o setor em que são prestados serviços que 
só o Estado pode realizar. São atividades em que se exerce o poder extroverso do 
Estado - o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplo, temos: a 
cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de 
desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de trânsito, 
a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à 
educação básica, o serviço de emissão de passaportes, etc. 

2. Serviços Sociais e Científicos: São atividades na área social e científica, como 
educação, pesquisa, cultura, e, neste sentido, nas escolas, nas universidades, nos centros 
de pesquisa científica e tecnológica, creches, ambulatórios, museus, orquestras 
sinfônicas, oficinas de artes, emissoras de rádio e televisão educativa ou cultura89; 
 
3. Produção de bens e serviços para o mercado: Seara típica e tradicional da 
iniciativa privada, porém, sob o espírito do Estado Social, como expomos antes, muitas 
dessa atividades passaram para o Estado, porém, Bresser Pereira destaca que não 
ideológico essa transferência, porém prática: a) para investir onde a iniciativa não iria, 
pois não era compensador;  b) investiu em atividade que dariam lucro, ex. petróleo. 

 

 

  As atividades sociais e científicas, seara onde transitam as 

organizações sociais, não são exclusivas do Estado, pois, se assim fossem, 

certamente ele não iria conseguir satisfazê-las sozinho, face o grande investimento 

que ela demanda, tanto a nível de infra-estrutura e material, quanto ao de recursos 

humanos.  São atividades ditas competitivas que podem ser controladas tanto pela 

Administração, quanto socialmente. Portanto, não há razão do monopólio delas pelo 

Estado, mas também não se justificam que sejam privadas, voltadas para o lucro e o 

consumo privado, até porque são freqüentemente subsidiadas pelo Estado, além de 

contarem com doações voluntárias da sociedade. 

  Outra distinção importante é à relacionada às formas de propriedade, 

ainda que comumente se refiram a apenas duas, a estatal e a privada. Existe uma 

terceira, propriedade pública-não estatal, constituída pelas organizações sem fins 

lucrativos, que não são propriedades de indivíduo ou grupo e estão orientadas 

diretamente para o atendimento do interesse público. Elas fazem parte do chamado 

Terceiro Setor, ou seja: 

                                                 
88 BRESSER PEREIRA, Luis Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial brasileirana 
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perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998, p. 98; 



 56

 

1o. setor: GOVERNO - Pessoa jurídica de direito público que deve cuidar de questões 

de interesse público. 

2o. setor: MERCADO - Pessoas jurídicas de direito privado que devem cuidar de 

questões de interesse privado e lucrativo  

3o. setor: Organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos – pessoas jurídicas de 

direito privado que devem cuidar de questões de interesse coletivo e não lucrativo. 

 

 

  O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se refere ao Terceiro Setor, 

no seguinte sentido: 

 

A designação “Terceiro Setor” identifica área pertinente e implica com a 
solução das questões sociais: O Primeiro Setor é o Governo, representante do Estado e 
maior provedor das necessidades de uma coletividade.  No Segundo Setor encontra-se a 
iniciativa privada, cuja competência administrativa dos meios de produção cuida da 
satisfação dos anseios individuais.  Com o aumento das carências e ameaças de questões 
sociais.  Deste último extrato, surge o “Terceiro Setor”, representado por cidadãos 
integrados em organizações sem fins lucrativos, não-governamentais, voltados para a 
solução de problemas sociais e com o objetivo final de gerar serviços de caráter 
público.90 (O grifo é nosso) 

 

 

  Na conceituação de Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó: 

 

O Terceiro Setor é aquele formado por entidades que não pertencem nem ao 
Estado, nem ao mercado. Esses entes intermédios são autônomos em relação ao Estado, 
não integrando sua estrutura, mas como estão a serviço do bem comum e sem o intuito 
de lucro, também não pertencem ao mercado. São entidades que nascem do seio da 
sociedade civil, mas que através da atividade de fomento do Estado, passam a ser 
entidades de colaboração administrativa, fundamentais no processo de Reforma do 
Estado. O conceito de Terceiro Setor é muito abrangente, mas no processo de Reforma 
do Aparelho do Estado é importante delimitar quais entidades realmente exercem o 
papel de entes de colaboração com a Administração Pública.91 
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  Gustavo Henrique Justino de Oliveira, em uma conceituação concisa, 

entende se tratar o Terceiro Setor de um conjunto de atividades voluntárias 

desenvolvidas por organizações privadas não governamentais e sem animo de lucro 

(associações ou fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos 

demais setores (Estado e mercado), embora deles possa firmar parcerias e receber 

investimentos (públicos e privados).92 

  Dentro do contexto do Terceiro Setor, Bresser Pereira esclarece que “os 

serviços sociais e científicos terão propriedade público-estatal, e a instituição típica será 

a organização social”93, até por que: 
 

A aposta do governo Fernando Henrique Cardoso nas organizações sociais 
parte, de um lado, da verificação de que a adoção da propriedade pública não-estatal 
para a realização de serviços sociais de saúde, educação, cultura e pesquisa científica 
tende a ser cada (apud) mais generalizada em todo o mundo, e, de outro, da convicção 
de que esse tipo de entidade, além de ser constituir em um espaço intermediário entre o 
Estado e o mercado, contribuindo para o fortalecimento da instituições democráticas, é 
mais eficiente e garante melhor qualidade para a realização desses serviços do que as 
organizações estatais ou privadas.94 

   

 

   Paulo Modesto diagnostica a insuficiência estrutural do aparelho do 

Estado no exercício de suas atribuições, razão pela qual se haveria de se mudar o seu 

enfoque, senão vejamos: 
 

"É sabido que o Estado atualmente não tem condições de monopolizar a 
prestação direta, executiva, do todos os serviços sociais de interesse coletivo. Estes 
podem ser executados por outros sujeitos, como associações de usuários, fundações 
ou organizações não governamentais sem fins lucrativos, sob acompanhamento e 
financiamento do Estado. Não prover diretamente o serviço não quer dizer tornar-
se irresponsável perante essas necessidades sociais básicas. Não se trata de reduzir o 
Estado a mero ente regulador. O Estado apenas regulador é o Estado Mínimo, utopia 
conservadora insustentável ante as desigualdades das sociedades atuais. Não é este o 
Estado que se espera resulte das reformas em curso em todo mundo. O Estado deve ser 
regulador e promotor dos serviços sociais básicos e econômicos estratégicos. Precisa 
garantir a prestação de serviços de saúde de forma universal, mas não deter o domínio 
de todos os hospitais necessários; precisa assegurar o oferecimento de ensino de 
qualidade aos cidadãos, mas não estatizar todo o ensino. Os serviços sociais devem ser 
fortemente financiados pelo Estado, assegurados de forma imparcial pelo Estado, mas 
não necessariamente realizados pelo aparato do Estado." (1) 

                                                 
92 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete Medauar, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 465; 
93 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial 
brasileirana perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998, p. 104; 
94 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Reforma do Estado para a Cidadania: reforma gerencial 
brasileirana perspectiva internacional, São Paulo : Ed. 34, Brasília ENAP, 1998, p. 235; 
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  Para Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó, “o sucesso da Reforma 

Gerencial depende diretamente do princípio da subsidiariedade. As organizações 

sociais ganham projeção nesse cenário de mudança, pois passam a ser entidades de 

colaboração administrativa. A participação estatal é reduzida no campo social, mas não 

o abandona totalmente, atuando indiretamente através de fomento e de incentivos, 

deixando a cargo dos entes intermediários – entre o mercado e o Estado –, a missão de 

zelar por serviços sociais (saúde, tecnologia, educação) pressupondo que a sociedade 

civil seja mais eficiente na prestação de serviços ao cidadão-consumidor”.95 

  José Anastácio observa um “ movimento em direção ao setor público não-

estatal, no sentido de responsabilizar-se pela execução de serviços que não envolvem o 

exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso 

dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse 

processo de publicização. Por meio de um programa de publicização, transfere-se para 

o setor público não-estatal, o denominado terceiro setor, a produção dos serviços 

competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria 

entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle”.96 

  Ao referir-se a essas entidades como "públicas não estatais", fica muito 

clara a intenção de tentar excluí-las da abrangência da Administração Indireta e, em 

conseqüência, excluí-las também da incidência das normas e princípios constitucionais 

que a ela se aplicam. 

  A propriedade pública não-estatal torna mais fácil e direto o controle 

social através da participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos 

envolvidos, ao mesmo tempo em que favorece a parceria entre sociedade e Estado. 

  A Reforma Gerencial por pressupor ser uma reforma ligada às formas 

democráticas de governo, não poderia excluir a participação da sociedade civil no 

controle da eficiência da implementação de políticas públicas. 

  A opção pelas organizações sociais tem como objetivo permitir a 

descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos, nos 

quais não existe o exercício do poder de Estado, a partir do pressuposto que esses 

                                                 
95 BERQUÓ, Laura Taddei Alves Pereira Pinto. O princípio da eficiência na busca do pleno emprego. 
2006. (155 p). Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas: CCJ) - Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa, 2006, Disponível em: <http://66.7.201.220/~ppgcj/?p=producao&id=56> Acesso em 
18.11.07; 
96 AGUIAR, José Anastácio de Sousa, A Crise do Estado e o Movimento em Direção ao Terceiro Setor, 
30.03.01. Disponível: <http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_sub=5&page_id=46> 
Acessado em 25.11.07; 



 59

serviços serão mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 

forem realizados pelo setor público não-estatal. 

  A sociedade civil seria mais eficiente porque as organizações podem 

competir entre elas, no sentido de melhor cumprir com as metas estabelecidas pelo 

Estado, que no caso subsidia suas atividades. Em contrapartida, as entidades recebem 

incentivos, recursos e garantem a sua autonomia gerencial. 

  Entende-se por “organizações sociais” as entidades de direito privado 

que, por iniciativa do Poder Executivo, obtém autorização legislativa para celebrar 

contrato de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação orçamentária. As 

organizações sociais terão autonomia financeira e administrativa, respeitadas condições 

descritas em lei específica como, por exemplo, a forma de composição de seus 

conselhos de administração, prevenindo-se, deste modo, a privatização ou a 

feudalização dessas entidades. Elas receberão recursos orçamentários, podendo obter 

outras receitas, com doações, legados, financiamentos, e outros. 

  As organizações nesse setor gozam de uma autonomia administrativa 

muito maior do que aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação 

seus dirigentes são chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com 

a sociedade, na gestão da instituição. 

  As entidades que obtenham a qualidade de organizações sociais gozarão 

de maior autonomia administrativa, e, em compensação, seus dirigentes terão maior 

responsabilidade pelo seu destino. Por outro lado, se busca através das organizações 

sociais uma maior participação social na medida em que elas são objeto de um controle 

direto da sociedade através de seus conselhos de administração recrutado no nível da 

comunidade à qual a organização serve. Adicionalmente se busca uma maior parceria 

com a sociedade, que deverá financiar uma parte menor, mas significativa dos custos 

dos serviços prestados. 

  Registra-se, todavia, que a participação da sociedade civil nas 

organizações sociais ocorre em sede federal, não tendo sido reproduzido esse modelo no 

Estado de São Paulo, pela LC n. 846/98. 

  As organizações sociais serão vistas também no capítulo seguinte. 
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4.2.  CONTRATO DE GESTÃO 

 

A)  Apresentação 

 

  O Contrato de Gestão pode ser visto e estudado por diversos prismas, 

sociais, econômicos, administrativos, e políticos, e, neste sentido, como, por exemplo: 
 

• instrumento de ação do Estado em sua política publicista e de colaboração com a 
iniciativa privada, sem fins lucrativos, qualificadas como organizações sociais, atuantes 
no chamado Terceiro Setor, tendo por objeto, em sede federal, atividades sociais, em 
sentido amplo, como cultura, meio ambiente, educação, saúde e outros, as quais não 
lhes são exclusivas; 

• opção política de implantação de novas técnicas e conceitos, para uma nova gestão 
administrativa, caracterizada como administração pública gerencial, com práticas 
adotadas pela Adm. Pública da típica iniciativa privada, como busca de resultados, 
eficiência e qualidade na administração em geral; 

• opção política, visando à busca da autonomia gerencial, despida das amarras 
burocráticas, caracterizadoras do rançoso sistema público administrativo brasileiro, de 
forma a se alcançar a chamada eficiência pública; 

• eficiência materializada em dados econômicos, onde se mostra ser mais rentável a 
administração por organizações sociais do que a exercida da forma tradicional pelo 
Estado na sua rede de hospital, se assemelhando, neste aspecto, a mesma racionalidade 
adotada para os casos de terceirizações; 

• recurso estratégico de contratualização do controle. 
 

 

  Inobstante, antes de abordarmos esses pontos de vista, tratemos primeiro 

de ver a origem dos Contratos de Gestão, de gênese francesa, para entender melhor os 

adotados no sistema público brasileiro e que guardam referência no modelo europeu. 

 

 

4.2.1.  Contrato de Gestão. Origem. 

 

  O instituto do Contrato de Gestão foi concebido na França, assumindo 

diversas denominações ao longo do tempo, quais sejam: contratos de programa, 

contratos de empresa, contratos de plano, e contratos de objetivos, ressaltando-se a 

existência dos chamados “centros de responsabilidade”, conforme destacado por 

Maria Sylvia Zanello Di Pietro97, cujas lições históricas aproveitamos para o presente 

trabalho. 
                                                 
97 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, pp. 253 e segs.; 
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  Na França, em um primeiro momento, o Contrato de Gestão veio sob a 

forma de Contratos de Programa, inspirados pelo relatório Nora, elaborado, em 1967, 

por um Grupo de Trabalho do Comitê Interministerial de Empresas Estatais – 1962 a 

1972, capitaneado por Simon Nora, no qual foi sugerida uma nova definição dos papéis 

do Estado e das Empresas, diante do agravamento da situação financeira destas.  O 

Estado ficaria como guardião dos equilíbrios fundamentais, e aquelas como 

responsáveis exclusivas pelas atividades industrial e comercial, dotando-as, por sua vez, 

de autonomia de gestão, com menor controle, de forma à recuperá-las financeiramente; 

tudo sob um liame relacional do tipo contratual, em conformidade com um Plano 

Nacional, estrategicamente traçado. 

  Em uma segunda fase, temos os chamados Contratos de Empresa 

firmados com empresas estatais que exercessem atividades industriais ou comerciais, 

caracterizando-se pelo desembaraço dos excedentes de seu pessoal, transformações 

intensas nos métodos de gestão, e forte investimento nas tecnologias modernas, 

dotando-as de competitividade, sob o pressuposto de saúde financeira, com base em 

desideratos específicos para cada empresa, diferentemente do seu anterior, lastreado em 

objetivos vinculados ao Plano nacional, como ocorrera empresas de ferroviária (SNCF), 

eletricidade (EDF), e rádio e televisão (ORTF), aeroviária (Air France),  

  Em uma terceira fase, a partir de 1981, emergem os chamados Contratos 

de Plano celebrados preferencialmente com empresas públicas de caráter 

concorrencial e industrial, visando assegurar o desenvolvimento dos objetivos 

prioritários traçados, tais quais as planificações nos contratos de programa, em Planos 

Nacionais, com um papel determinante no desenvolvimento das políticas públicas 

nacionais econômicas, de emprego, investimento, e reestruturações, além de adoção de 

novas tecnologias ou na formação profissional dos assalariados. O objetivo é que com, 

base em relação contratual, as empresas estatais ajustem suas condutas à 

estratégia industrial do Estado, sem prejuízo de uma maior flexibilização do controle 

administrativo, como aponta a Fundação Escola Nacional de Administração Pública – 

ENAP, in verbis: 

 

(...)o contrato de plano, apoiado na experiência francesa de planejamento indicativo, 

tentou possibilitar simultaneamente a realização do controle do Estado e a manutenção 

da autonomia de gestão das empresas. Ele buscou estabelecer uma relação entre a lógica 

do controle financeiro, baseada em resultados contábeis, e uma lógica de planejamento, 
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fundamentada nas orientações advindas do Plano Nacional. Como pressupõe uma 

negociação entre a tutela e a direção da empresa, o contrato implicou uma melhor 

formalização da estratégia industrial e da definição dos objetivos por parte do Estado, 

bem como um melhor fornecimento de informações ao Estado-acionista por parte da 

empresa.98 

 

 

  Surgido em 1988, o Contrato de Objetivo é um documento anual do 

governo, donde prescreve a síntese dos principais pontos estratégicos e financeiros do 

plano estratégico da empresas submetidas à tutela do Ministro da Indústria.  Ele 

apresenta um consenso entre Estado e empresa, obtido a partir de três documentos: o 

plano da empresa para três ou quatro anos, um plano de previsão financeira e um 

resumo estratégico do plano da empresa. 

  No que tange às disposições contratuais, os contratos de programa e os 

contratos de empresa enquadram-se, de forma semelhante, como tipos de acordo de 

natureza complexa, por envolverem vários tipos de cláusulas, algumas imperativas e de 

aplicação imediata (como, por exemplo, quando o Estado se obriga a cobrir certos 

encargos ou a empresa se obriga a realizar certos investimentos); outras imperativas, 

mas não de aplicação imediata, porque dependem de providências posteriores e, às 

vezes, produzem efeitos em relação a terceiros; outras cláusulas meramente indicativas 

ou programáticas. 

  Os contratos de plano têm uma natureza mista, uma vez que contêm 

cláusulas tipicamente contratuais, ao lado de disposições genéricas, que ficam 

dependendo de acordos futuros sobre determinados aspectos, permitindo enquadrá-los, 

quanto a esse aspecto, entre as "convenções-quadro"; além disso, a convenção pode não 

reger somente as relações entre as partes, mas conter normas que aproveitam a terceiros, 

com a natureza de verdadeiras normas regulamentares, à semelhança do que ocorre na 

concessão de serviço público, como observado por Laubadère, Delvolvé e Moderne, 

citados por citados Maria Sylvia Zanello Di Pietro99. 

  Ademais, Maria Sylvia Zanello Di Pietro verifica que “em todos os 

modelos citados há uma preocupação em submeter as empresas estatais aos objetivos 
                                                 
98 BRASIL. ENAP, Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, O contrato de gestão no serviço 
público, Brasília : ENAP, 1993, p. 54; 
99 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 258; 
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governamentais, que por sua adequação a planos nacionais, que por sua submissão a 

objetivos prioritários fixados pelas partes interessadas; paralelamente, confere-se maior 

autonomia às empresas, diante do compromisso que assume contratualmente, 

reduzindo-se o controle por parte da Administração Pública.  Daí falar-se em 

contratualização do controle”.100 

  A contratualização do controle veio a ser estendida das empresas estatais 

aos próprios órgãos integrantes da Administração direta, chamados de “centros de 

responsabilidade”, que, segundo a ENAP , começaram a ser criados a partir de 1990 em 

caráter experimental na França, e “são órgãos que se beneficiam, através da realização 

de um contrato, de flexibilizações do controle administrativo sobre sua gestão, ao 

mesmo tempo em que se propõem a adotar determinados procedimentos e 

compromissos. Inicialmente, para se tornar um centro de responsabilidade, o órgão 

precisa ter desenvolvido um projeto de serviço, ou seja, ter feito uma definição rigorosa 

de objetivos e adotado métodos de avaliação dos resultados".101 

  A idéia, em relação às empresas estatais e aos centros de 

responsabilidade, é a de, por meio do contrato de gestão, fixar compromissos bilaterais: 

a) para a empresa ou órgão, o de cumprir determinados objetivos fixados em planos 

nacionais ou em programas pré-definidos pelas partes; b) para a Administração Pública, 

o de flexibilizar os meios de controle sobre a entidade, conferindo-lhe maior grau de 

autonomia na gestão dos negócios. 

 

 

4.2.2.  Contrato de Gestão. Brasil 

 

  Maria Sylvia Zanello Di Pietro destaca que “aqui no Brasil o contrato de 

gestão tem sido um desses temas em que a aplicação prática antecede o labor legislativo 

e exige todo um trabalho de interpretação e, mais do que isso, de acomodação de um 

instituto novo ao ordenamento jurídico vigente. E as dificuldades não são pequenas para 

o estudioso do direito, em face de um sistema jurídico-constitucional rígido, que 

praticamente fecha todas as portas para qualquer tipo de flexibilização nas formas de 

                                                 
100 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 256; 
101 BRASIL. ENAP, Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, O contrato de gestão no serviço 
público, Brasília : ENAP, 1993, p. 62; 
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atuação da Administração Pública. As poucas frestas deixadas pelo legislador vão 

servindo de caminho para os tecnocratas, na tentativa de modernizar a Administração 

Pública, tornando-a mais eficiente”.102 

  As primeiras experiências do uso do contrato de gestão foram com base 

em decretos federais, tendo como partes, o Poder Público, e de outro, a Administração 

Indireta e entidades privadas assistenciais, qualificadas como serviço social autônomo, e 

pela Lei n. 8.246/91, e, posteriormente, pela Lei n. 9.637, de 15.05.98, autorizando o 

Executivo a qualificar entidades privadas, sem fins lucrativos, como Organizações 

Sociais, servindo o Contrato de Gestão de liame jurídico a por termo aos compromissos, 

acordos, ajustados, tendo sido posteriormente alçado à matriz constitucional, pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 04.06.98, inserindo-o como parágrafo oitavo ao art. 37, 

que trata da Administração Pública. 

 

 

4.2.2.1. Contrato de Gestão. Brasil. Fase Inicial 

 

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira demarca que “a experiência 

brasileira com os contratos de gestão inicia-se com a utilização do instituto para 

disciplinar as relações ente a União Federal e suas empresas estatais967, cujo objetivo 

principal foi instrumentalizar a denominada contratualização do controle das 

estatais968, em moldes semelhantes ao praticado na França a partir da elaboração do 

Relatório Nora (1967)”.103 

  A primeira norma que menciona expressamente o contrato de gestão e 

que trata das hipóteses de sua utilização foi o Decreto Federal n. 137, de 27.05.91104, 

que instituiu o Programa de Gestão das Empresas Estatais – PGE, no qual se estipulam 

compromissos reciprocamente assumidos entre a União e a Empresas Estatais”, a fim de 

“promover a eficiência e  a competitividade das empresas estatais”105, assim entendidas 

como “as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

                                                 
102 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 253; 
103 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005, p. 363; 
104 Revogado pelo Decreto n. 3.735, de 24.01.01; 
105 Art. 1° do Decreto Federal n. 137/91, 
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controladas, e demais entidades sob o controle direto ou indireto da União”106, cujo 

controle caberia ao Comitê de Controle das Empresas Estatais – CCE, devendo conter 

cláusulas que especifiquem: 

 

I. Objetivos; 
II. Metas; 
III. Indicadores; 
IV. Prazo para consecução das metas estabelecidas e para vigência do contrato; 
V. Critérios de avaliação de desempenho; 
VI. Condições para a revisão, renovação, suspensão e rescisão; e 
VII. Penalidades aos administradores que descumprirem as resoluções do CCE ou as 
cláusulas contratuais.107 

 

   

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira destaca que “posteriormente ao 

Decreto n. 137/91 – o qual genericamente previa o contrato de gestão como um 

instrumento a ser utilizado na esfera federal – foram editados outros decretos, com o 

intuito de estabelecer uma regulamentação específica sobre contratos de gestão firmados 

com algumas estatais”108, tais como os celebrados com a Companhia Vale do Rio Doce 

(em 1992)109 e a Petrobrás (em 1994)110”, porém, “cumpre notar que o art. 12 do 

Decreto n. 3.735/01 expressamente revogou o Decreto n. 137/91.  Assim, deixam de 

existir em nosso ordenamento regras específicas para disciplinar contratos de gestão a 

serem firmados pela União Federal e suas empresas estatais”, inobstante, “insta 

evidenciar que há ao menos três decisões do Tribunal de Contas da União-TCU que 

abordam questões referentes aos contratos de gestão das estatais federais”111, quais 

seriam: Decisão n. 318/1992, Decisão n. 20/1994, e a Decisão n. 345/95. 

  Nessas decisões, inobstante a louvável iniciativa do Executivo em dotar à 

Administração Pública de mecanismos mais eficientes de gestão, com autonomia e 

flexibilização, como atestado pelo TCU, o mesmo demonstra preocupação com o 

respeito a preceitos constitucionais que podiam estar sendo inobservados, tais como: 

obrigatoriedade de concurso público para a seleção e admissão de pessoal (art. 37, inc. 
                                                 
106 Art. 1°, parágrafo único; 
107 Art. 8°, parágrafo primeiro; 
108 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005, p. 365; 
109 Decreto de 10.06.92; 
110 Decreto n. 1.050, de 27.01.94; 
111 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005, p. 370; 
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II);  observância do limite máximo de remuneração de dirigentes e servidores (art. 37, 

inc. XI); cumprimento das normas para licitação e contratos pertinentes obras, serviços, 

compras, alienações e locações (art. 37, inc. XXI, e Lei n. 8.666/93), resolvendo 

“encaminhar  ao Presidente da República, a título de colaboração, proposta de 

realização de estudos “sobre a conveniência e oportunidade de encaminhar, ao 

Congresso Nacional, Projeto de Lei Ordinária ou Emenda Constitucional que venha 

estabelecer, expressamente, exceções à observância de preceitos constitucionais e 

legais, ou autorizar a adoção, pelas Entidades sob o regime de Contrato de Gestão, de 

métodos simplificados de gestão e das despesas deles decorrentes”.112 

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira conclui, então, que a “experiência 

federal envolvendo contratos de gestão e empresas estatais é de difícil avaliação, uma 

vez que (i) foram firmados unicamente com duas estatais, (ii) o Programa Nacional de 

Desestatização promoveu a privatização de diversas empresas, provavelmente tendo 

constituído um dos motivos para a solução de continuidade dessa experiência e (iii) não 

houve uma opção política dos últimos governos em revigorar os vínculos relacionais e 

de controle com as estatais remanescentes por meio do contrato de gestão”.113 

  Além dos contratos firmados com base no Decreto n. 137/91, outros 

ocorreram com fundamento nos Decretos n.s 2.487 e 2.488, ambos de 02.02.98, 

celebrados com autarquias e fundações, como agências executivas. Todavia, Di Pietro 

ressalta que, “embora os decretos estejam em vigor, eles pouco efeito prático teriam que 

dificilmente se poderia ampliar a autonomia dessas entidades, por meio de decreto ou de 

contrato de gestão, pois esbarrariam os mesmos em normas legais e constitucionais”114. 

É evidente que a outorga de regime jurídico especial para autarquias e fundações 

enfrentava a mesma dificuldade já apontada com relação às empresas estatais.  Porém, 

essas dificuldades ficaram parcialmente superadas pela promulgação da Emenda 

Constitucional, n. 19, de 14.06.98, introduzindo o § 8° no art. 37. 

                                                 
112 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 261; 
113 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 375; 
114  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 262; 
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  Por último, cabe destacar a Lei n. 8.246/91 que fixou como competência 

do Ministério da Saúde a celebração de contrato de gestão com o Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, cuja execução seria por ele 

supervisionada, e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. 

  A experiência brasileira prosseguiu com contratos de gestão firmados 

com entidades privadas, sem fins lucrativos, com base na Lei n. 8.246, de 22.10.91, 

onde o contrato de gestão assegurará ainda à Diretoria do Serviço Social Autônomo 

Associação das Pioneiras Sociais a autonomia para a contratação e administração de 

pessoal para aquele Serviço e para as instituições de assistência médica de ensino e de 

pesquisa por ele geridas, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, de forma a 

assegurar a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões de atendimento à 

população115, e também na Lei n. 9.637, de 10.05.98, que veremos a seguir. 

 

 

4.2.2.2. Lei n. 9.637, de 15.05.98 – Organizações Sociais 

 

  A Lei n. 9.637, de 15.05.98116 foi promulgada no âmbito da Reforma de 

Estado, consagrada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE, em 

1995, criando o Programa Nacional de Publicização, cujos contornos principais já foram 

tratados no capítulo anterior, mas que lembramos tratar-se de uma política de 

transferência ou incentivo à iniciativa privada, sem fins lucrativos, de atividades sociais, 

não exclusivas do Estado, como saúde, educação, cultura e outros, integrantes do 

chamado Terceiro Setor, de forma a alcançar-se a chamada eficiência administrativa. 

  O contrato de gestão é legalmente definido como “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 ” 117 ligadas “ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 

à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde”118, cuja elaboração 

observará a “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 

                                                 
115 Arts. 3°, incs. VII, VIII e IX, da Lei n. 8.246/91; 
116 Começou com a MP n. 1.591, de 09.10.97, convertendo a última MP n. 1.648-7, de 23.04.98; 
117 Art. 5° da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
118 Art. 1° da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
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utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade”119, destinando-lhe, para 

tanto, “recursos orçamentários e bens públicos necessários”120, além de prescrever a 

necessidade de um conselho de administração, composto por membros da sociedade, 

como forma de controle social121,  devendo a execução de o contrato ser fiscalizado, 

internamente, pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação122. 

  Trata-se de uma espécie do gênero contratos de gestão, que se distingue 

dos demais, em razão de se tratar de uma entidade privada, sem fins lucrativos, que têm 

por desiderato objetivos e causas distintas. 

 

 

4.2.2.3. EC. n. 19/98 – art. 37, § 8° 

 

  Inicialmente, vale lembrar que, como destaca Gustavo Henrique Justino 

de Oliveira, “o texto original da proposta de emenda constitucional que foi convertida 

na EC n. 19, não contemplava a figura do contrato de gestão. O texto da PEC n. 173/95 

originalmente encaminhado ao Congresso Nacional pela Presidência da República era 

composto quase que exclusivamente por propostas de inserção e alteração de 

dispositivos constitucionais relacionados ao regime jurídico dos servidores públicos.  

Pelo substituto apresentado pelo Relator  da Proposta, Deputado Moreira Franco, foi 

apresentada uma primeira versão que veio configurar o § 8° ao art. 37. O Deputado 

justifica que “na esteira do processo de flexibilização da administração, não se pode 

deixar de aproveitar a rica experiência que tem sido observada com os contratos de 

gestão ou de resultados, através do quais é concedida autonomia a órgãos ou entidades 

governamentais, visando em contrapartida a consecução de objetivos e metas 

específicos, resultando em maior eficiência organizacional”.123 

  Situado na experiência histórica da fase dos decretos, e guiado pelo Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, veio a Emenda Constitucional n.º 19, de 

14.06.98, introduzir o § 8° ao art. 37, que veio a dispor: 

 

                                                 
119 Art. 7° da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
120 Art. 12, da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
121 Arts. 3° e 4°, da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
122 Art. 8, da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
123 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 
2005,p. 272; 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 

“§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:  
I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal. 

 

 

  A EC n. 19/98 não instituiu o contrato de gestão no sistema 

administrativo brasileiro e sim o constitucionalizou, a ele conferindo contornos e 

funções específicas, com elementos essenciais ou conteúdo mínimo (objeto, partes, 

conteúdo e função), reservando ao legislador infraconstitucional a específica integração 

legislativa no que diz respeito ao prazo de duração, aos controles e critérios de avaliação 

de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e à remuneração 

do pessoal, tal qual prescrito no referido dispositivo constitucional. 

  Como esclarece Maria Sylvia Zanello Di Pietro, “embora o dispositivo 

constitucional não mencione a expressão contrato de gestão, é a esse tipo de contrato 

que quis se referir, com a peculiaridade de que o mesmo poderá ser celebrado não 

apenas com entidades da Administração Indireta, com também com órgãos (sem 

personalidade jurídica) da própria Administração Direta. Isto significa que poderá 

ocorrer que dois órgãos sem personalidade jurídica própria celebrem acordo de vontade. 

Em qualquer caso, o objetivo é definir metas de desempenho, ampliar autonomia e 

permitir o controle de resultado em função das metas estabelecidas”.124 

  Para Gustavo Henrique Justino de Oliveira, “parece que a intenção do 

constituinte reformador foi a de salientar e disseminar, por meio da criação de um 

novo instituto jurídico , uma nova forma de desempenhar as atividades administrativas. 

Nessa nova forma de administrar há o predomínio de técnicas dialógicas, que 

necessariamente colocam em relevo as funções de interação e negociação entre órgãos e 

entidades administrativas, as quais visam estipular uma programação das ações a serem 

desenvolvidas, com o intuito de permitir uma melhor avaliação de desempenho e 

controle dos resultados oriundos dessas ações”.125 

                                                 
124 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello, 21ª ed., Direito Administrativo, São Paulo : Atlas, 2008, p. 317; 
125  OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese. Orientação Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito-USP, 2005, p. 270; 
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  Oliveira126, reportando-se à clássica classificação tripartite das normas 

constitucionais propostas por José Afonso da Silva127, entende ser o preceito em questão 

exemplo de norma constitucional de eficácia limitada, as “que incidem imediatamente, e 

produzem (ou podem produzir) todos os efeitos queridos, mas prevêem meios ou 

conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, das certas 

circunstâncias”, ou, em outras palavras, aquela na qual o constituinte esquematiza 

estruturações e atribuições gerais dos entes destinatários, para que o legislador ordinário 

os estruture em caráter definitivo mediante lei. 

  Para Alexandre de Moraes, ao se combinar o caput do art. 37 e o seu § 

8°, deveria de se ter duas leis, “a primeira – lei genérica – que preveja o grau, os limites 

e a forma de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta (podendo inclusive ser a lei de que trata o 

art. 37, XIX). A segunda – lei específica – editada para cada contrato, fixando seu prazo 

de duração com o poder público, os controles e critérios de avaliação de desempenho 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal”.128 

  Ressalta-se que o contrato de gestão de matriz constitucional não é o 

embasamento constitucional apropriado para os ajustes firmados com Organização 

Sociais, dirigindo-se às espécies envolvendo em ambas as partes o próprio Estado, sob a 

forma de Órgãos, Administração Direta ou Indireta, incluindo aí as autarquias especiais, 

tais como Agências Executivas e Reguladoras.  Este é o entendimento de Alexandre 

Santos de Aragão, uma vez que “ao contrário dos contratos de gestão celebrados com 

órgãos e entidades públicas qualificadas como agências executivas para terem maior 

autonomia (art. 37, § 8°, CF), 60, os contratos de gestão com entidades privadas sem fins 

lucrativos qualificadas como organizações sociais não possuem sede constitucional.”129 

                                                 
126 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da USP, 2005, P. 293; 
127 SILVA, José Afonso, Aplicabilidade das normas constitucionais, 2ª ed., 1982, p.s. 72/73, Ele  
classificava as normas constitucionais quanto às suas eficácias, em plena, contida e limitada ou reduzida, 
respectivamente aquelas: a) “que, desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os seus 
efeitos (ou têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, 
porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente 
sobre a matéria que lhe constitui objeto”;  b) “que incidem imediatamente, e produzem (ou podem 
produzir) todos os efeitos queridos, mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia 
contida em certos limites, das certas circunstâncias” ;  e, as últimas, “que são todas as que não produzem, 
com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por 
qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa 
tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado.” 
128 MORAES, Alexandre de , Reforma administrativa, emenda constitucional n. 19/98, ed. SP:Atlas, 
2001, p. 64; 
129 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 744; 
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4.2.3.  Contrato de Gestão. Brasil. Espécies 

 

  Maria Sylvia Zanello Di Pietro nos ensina que “os contratos de gestão 

podem ser importantes instrumento de ação do poder público, quer sob a forma de 

contratualização da tutela, ou de parceria com à iniciativa privada, sem fins 

lucrativos. No primeiro caso, o contrato fixa programa a ser cumprido pela entidade 

estatal em troca de maior reconhecimento de sua autonomia. No segundo caso, o 

contrato fixa igualmente programa a ser cumprido pela entidade pública contratos que 

atua como paraestatal, em colaboração com o Poder Público, recebendo ajuda financeira 

para esse fim”130, ou, em outras palavras, “o contrato de gestão tem sido utilizado como 

forma de ajuste entre, de um lado, a Administração Pública Direta e, de outro, entidades 

da Administração Indireta ou entidades privadas que atuam paralelamente ao Estado e 

que poderiam ser enquadradas, por suas características, com entidades paraestatais. 

Mais recentemente, passou a ser prevista a sua celebração também com dirigentes de 

órgãos da própria Administração Direta”.131 

  Paulo Seixas entende que o contrato de gestão seria o instrumento de 

natureza gerencial originado da administração por objetivos e se caracteriza pela ênfase 

na avaliação em fatores quantitativos, no deslocamento da ênfase dos meios para os 

resultados e em acompanhamento sistemáticos do desempenho. Os desideratos 

organizacionais (“o que queremos, quando queremos, em que quantidade”) são 

decididos de forma participativa. As metas de desempenho devem ser compreendidas 

por qualquer pessoa, mesmo as que não tenham familiaridade com a organização.  Elas 

devem avaliar se as demandas dos cidadãos estão sendo atendidas, com que grau de 

sucesso e o que precisa ser aprimorado.132 

  Oliveira observa a questão da terminologia unívoca para o contrato de 

gestão, constituindo em “um complicador para o exame do instituto, pois a sua locução 

pode ser utilizada para representar relações e situações distintas entre si. Por tais razões, 

no caso brasileiro, o mais correto é referir-se a contratos de gestão”.133 

                                                 
130 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p.279; 
131 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello, 21ª ed., Direito Administrativo, São Paulo : Atlas, 2008, p. 316; 
132 SEIXAS, Paulo Henrique D’Ângelo, As organizações sociais de saúde em São Paulo, 1998-2002 – 
uma visão institucional, São Paulo, 2003, 192 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas; 
133 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de orientação de Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da USP, 2005, p. 270; 
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  Marcus Bittencourt observa que se pode separar três situações distintas 

frente ao instituto do contrato de gestão:  

 

a)  contrato entre o Poder Público e entidades da Administração Indireta;   
b)  contrato entre órgãos da Administração;  e  
c)  contrato entre o Poder Público e “Organizações Sociais”.134 

 

 

  Para Celso Antônio Bandeira de Mello, os contratos de gestão teriam 

duas espécies, vejamos: 

 

Consoante já se averbou, não existe definição legal genérica para identificar o 
que se pretenda abranger sob tal nomen júris.  E nem poderia haver, pois tal rótulo foi 
normativamente utilizado para referir duas realidades visceralmente distintas, a saber:  
a) pretensos “contratos” travados com sujeitos (pessoas jurídicas) integrantes do próprio 
aparelho administrativo do Estado; 
b) contratos travados com pessoas alheias ao Estado (“organizações sociais”, que não 
guardam relação alguma com os anteriores.135 

 

 

  Essas espécies “possuem um ponto em comum: serem formas (ainda 

quando juridicamente inidôneas) de buscar o cumprimento de certas metas 

administrativas de desempenho nelas prefixadas e cuja paulatina realização deverá ser 

avaliada periodicamente pelo contratante. Este ponto de afinidade, entretanto, é 

absolutamente insuficiente para aparentá-las, pois, em fim de contas, o Poder Público 

estará, em todo e qualquer caso, buscando sempre atingir certos resultados, que podem 

ser chamados de metas (sejam elas mais ou menos especificadas), e também terá sempre 

o dever jurídico de fiscalizar seu cumprimento”.136 

  Para nós, os Contratos de Gestão se dividem em duas espécies sob o 

ponto de vista normativo: os que encontram fundamento na Constituição Federal, em 

seu art. 37, § 8°, incluindo aí, os órgãos e entidades da Adm. Direta e Indireta, inclusive 

autarquias especiais, tais como as Agências Executivas e Reguladoras; e aqueles 

disciplinados pela Lei n. 9.637/98, donde figuram as Organizações Sociais. 

                                                 
134 BITTENCOURT, Marcus Vinicius Corrêa, Contratos de Gestão, Direito Net, Paraná, 19.03.05, 
Disponível: http://www.direitonet.com.br/artigos/x/19/70/1970/  -  Acesso em 16.12.07; 
135 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 223; 
136 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 224; 
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4.2.3.1. Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

 

 Primeiramente, é cediço, mas não custa lembrar, que, na lição de José 

dos Santos Carvalho Filho, tratar-se-ia “órgão publico como o compartimento na 

estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes 

que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado”137, despidas de 

personalidade jurídica própria, sendo a Administração Direta, responsável pelo 

desempenho das atividades administrativas de forma centralizada, sendo à Indireta, 

tomando-se como base o DL n. 200/67, composta das fundações públicas, sociedade de 

economia mista e empresas públicas, bem como as autarquias, aí inclusas as agências 

autônomas, tais como as Executivas e Reguladoras, incumbidas, originariamente, do 

agir descentralizado da Administração. 

  Para Alexandre Santos Aragão, “a instituição das agências executivas 

teve como principal objetivo justamente possibilitar a agência autônoma de entidades ou 

órgãos públicos. Estes não perdem a sua natureza originária (de órgãos, de autarquias, 

est.), passando apenas a ser qualificadas como “agências executivas” e, depois de 

celebrado o contrato de gestão com a Administração central, a possuir maior autonomia 

gerencial, orçamentárias e financeira”.138  Já, “como instrumento de integração das 

agências  reguladoras no conjunto da Administração Pública, a legislação prevê, em 

relação a uma série delas, a celebração de contratos de gestão.  Assim o faz o art. 7° da 

Lei n. 9.427/96 em relação à ANEEL; os arts. 15, VIII, 19 e 20 da Lei n. 9.782/99 

quanto à ANVISA; o art. 14 da Lei n. 9.961/00 para a ANS; e o art. 5°, § 2° da Medida 

Provisória n. 2.219/01 da ANCINE.  Nestes caso, a celebração do contrato de gestão 

independe da prévia qualificação como agência executiva.  Mas nos outros casos, em 

que a lei instituidora da agência já não preestabelece a necessidade de celebração do 

contrato de gestão, este poderá, de todas a sorte, nos termos do art. 37, § 8°, combinado 

com os arts. 51 e 52 da Lei n. 9.649/98, vir a ser firmado depois da qualificação da 

agência reguladora federal como agência executiva”.139 

                                                 
137 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 2ª ed., Rio de Janeiro : 
Lumen Júris, 1999, p. 9; 
138 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Agências Reguladoras e evolução do direito administrativo 
econômico, Rio de Janeiro : Forense, 2006, p. 308; 
139 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Agências Reguladoras e evolução do direito administrativo 
econômico, Rio de Janeiro : Forense, 2006, p. 358; 
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  Gustavo Henrique Justino de Oliveira ressalta que “(...)o objetivo do 

instrumento aqui não é ampliar a autonomia dessas entidades. O objetivo é o de 

disciplinar as relações interadministrativas entre a agencia e a União Federal, o 

que se harmoniza com o fato de que a agencia reguladora já e dotada de autonomia, a 

qual decorre diretamente da lei que a instituiu”.140 

  Para Celso Antônio Bandeira de Mello, os contratos de gestão travados 

entre a Administração direta e as pessoas da Administração indireta “são arremedos de 

contratos, encenação sem nenhum valor jurídico, pelos quais se documenta que a 

Administração Central “concede” à autarquia ou fundação maior liberdade de ação, isto 

é, mais autonomia, com a dispensa de determinados controles, e assume o 

“compromisso” de repasse regular de recursos em contrapartida do cumprimento por 

estas de determinado programa de atuação, com metas definidas e critérios precisos de 

avaliá-las, pena de sanções a serem aplicadas ao dirigente da autarquia ou fundação que 

firmou o “pseudocontrato” se, injustificadamente, o descumprir”.141 

  Prossegue o ilustre jurista: “Em suma, seu propósito é o de outorgar 

maior autonomia gerencial administrativa e financeira ao “contratado”, bem como a de 

lhe assegurar a regularidade das transferências financeiras previstas em vista da 

obrigação, que este assume, de cumprir metas expressivas de uma maior eficiência.  

Estes – e unicamente estes “falsos contratos”, de existência jurídicas atualmente 

impossível ou inválida – é que foram compostos com inspiração em práticas 

administrativas francesas, as quais se estabeleceram em outro ambiente jurídico, cujo 

quadro propõe condicionantes diversos dos nossos”.142  

  Para Maria Sylvia Zanello Di Pietro, aqui, “objetivo a ser alcançado 

pelos contratos de gestão é o de conceder maior autonomia à entidade da Administração 

indireta ou ao órgão da Administração direta de modo a permitir a consecução de metas 

a serem alcançadas no prazo definido no contrato; para esse fim, o contrato deve prever 

um controle de resultados que irá orientar a Administração Pública quanto à 

                                                 
140 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
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2005, p. 432; 
141 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 225; 
142 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 19 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2005, pp. 209/210; 
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conveniência ou não de manter, rescindir ou alterar o contrato”.143 

  Para essas espécies, conforme destaca Umberto Junior Celli, o  “contrato 

de gestão”  foi previsto como “forma de mediação de interesses naturais de ambas as 

partes, ou seja, os do governo em controlar a atuação da estatal e avalizar seu 

desempenho, e os da estatal com manter, ao longo do tempo, o ritmo de desempenho e a 

qualidade das atividades de sua vocação”.144 

 

 

4.2.3.2. Contratos de Gestão com Organizações Sociais 

 

  Maria Sylvia Zanello Di Pietro nos ensina que “quanto aos contratos de 

gestão com as organizações sociais, a intenção é a mesma que já se concretizou no 

direito francês e em outros países que seguiram o mesmo modelo, ou seja, fixar metas 

a serem cumpridas pela entidade em busca da eficiência; para incentivá-las, o poder 

público concede auxílios de diversos tipos, sujeitando as entidades a um controle de 

resultados. O contrato de gestão é o instrumento pelo qual se concretiza a parceria e se 

estabelecem as referidas metas, formas de incentivo e de controle”.145 

  Como destaca Di Pietro “fora do âmbito da Administração indireta, os 

contratos de gestão estão previstos no direito positivo como modalidade de ajuste a ser 

celebrado como organizações sociais ou receberem outro tipo de qualificação pelo 

poder público, para fins de fomento”, e, neste sentido, “(...) instituir parceria entre o 

poder público e uma organização não governamental qualificada pelo poder público, 

sob certas condições, para prestar atividade de interesse público mediante várias formas 

de fomento pelo Estado”, ou seja, “(...) na área dos chamados serviços públicos não 

exclusivos do Estado ou, mais especificamente, na área dos serviços sociais, que a 

Constituição prevê como serviço público e, como atividade aberta à iniciativa privada, 

como saúde, educação, cultura etc”146, devendo servir como um  “instrumento para 

                                                 
143 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 263; 
144 CELLI Junior, Umberto, Contratos de gestão e o processo de abertura de capital das empresas de 
telecomunicações, RDA, vol. 206, 1996, p. 170; 
145 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 271; 
146 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 264; 
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estabelecer-se um vínculo jurídico entre a organização social e Administração Pública.  

Por meio dele, fixam-se as metas a serem cumpridas pela entidade e, em troca, o Poder 

Público auxilia de diversas formas, quer cedendo bens públicos, quer transferindo 

recursos orçamentários, quer cedendo servidores públicos”.147 

  Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “são contratos radicalmente 

distintos dos que foram dantes tratados. É que neles não entra em pauta qualquer 

ampliação de competências de entidades estatais, pois são vínculos jurídicos travados 

com pessoa de Direito Privado alheia ao aparelho estatal”.148 

  Para Ana Patrícia Aguilar o contrato de gestão teria por escopo 

estabelecer um liame jurídico, com metas e outros, vejamos:  

 

Assim, o contrato de gestão firmado entre o Estado e as organizações sociais 
tem por escopo estabelecer um vínculo jurídico entre ambos, fixando metas a serem 
cumpridas pela entidade, tendo como contraprestação o auxílio, por parte do Estado, 
que pode fazer a cessão de bens públicos, a transferência de recursos orçamentários, a 
cessão de servidores públicos, entre outros.  Com isso, o Estado consegue patrocinar o 
funcionamento das atividades com observância do princípio da eficiência, sujeitando 
essas entidades a um controle de resultados, de modo que, não atingidas as metas 
fixadas e não sendo satisfatórios os resultados, as organizações podem vir a perder o 
fomento do Estado.149 

 

 

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira observa que “embora 

contrariamente à construção proposta tenham sido levantadas diversas vozes, não há 

como afastar o fato de que o posicionamento adotado inaugurou uma nova temática no 

direito público brasileiro, atinente às formas de colaboração entre o Estado e as 

organizações privadas não lucrativas, com o fito de promover-se a prestação de serviços 

sociais à população”.150 

  Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “a Constituição brasileira de 

1988 incentiva a colaboração social, a começar pelos princípios do pluralismo, 

estampado no art. 1°, IV, e da participação, no parágrafo único do mesmo artigo, 

descendo mesmo, embora desnecessariamente, à previsão de um sem números de 
                                                 
147 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p.  268; 
148 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 234; 
149AGUILAR, Ana Patrícia, Contratos de Gestão, Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5913> Acesso em 27.01.08; 
150 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 393; 
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instrumentos de colaboração participativa como, por exemplo, no campo de saúde (art. 

197 e 198, III) da assistência social (art. 204, I), da educação (arts. 205 e 206, IV), da 

cultura (art. 216, § 1°), do meio ambiente (art. 225), da criança e do adolescente (art. 

227, § 1°), para mencionar os mais relevantes”.151 

  Alexandre Santos Aragão classifica os Contratos de Gestão como espécie 

de delegação de serviços públicos, senão vejamos: 

 

 A delegação de serviços públicos é tradicionalmente associada aos serviços 
públicos econômicos, ou seja, àqueles que, reservados ao Estado, são capazes de gerar 
lucro mediante o pagamento de tarifas por seus usuários.58  
 Mas uma das inovações que os ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro, 
têm efetivado nos últimos anos é justamente a criação de mecanismos contratuais 
capazes de estender o instituto da delegação aos serviços públicos sociais, que são 
exercidos pelo Estado, mas sem a exclusão da iniciativa privada. 
 Nesses casos, o que é delegado não é o exercício de uma atividade que, sem 
esse transpasse, seria defesa à iniciativa privada, mas sim o exercício com o apoio do 
Estado de atividade que poderia ser exercida por direito próprio, tanto pelo Estado, 
como pelo particular. 
 Os principais instrumentos engendrados com essa finalidade são as PPPs na 
forma de concessões administrativas, e os contratos de gestão.  Naquelas o particular 
pode ter fins lucrativos, nesses não.152 

  

 

  Diogo de Figueiredo Moreira Neto enquadra as organizações sociais 

como entidades intermediárias de colaboração com o Estado, senão vejamos: 

 

As entidade intermédias, perdendo algumas de suas características históricas, 
herdadas da antiga teoria dos corpos intermédios, tal como via MONTESQUIEU, 
dependem da existência de uma concepção pluralista da sociedade. Nem por outra 
razão, foram identificadas por TOCQUEVILLE nos Estados Unidos da América como 
fundamentais ao regime liberal. Isso explica porque só recentemente, com a expansão 
contemporânea dos interesses metaindividuais, elas voltaram a encontrar campo fértil 
para sua multiplicação. 

A expressão abrange tanto as entidades intermediárias criadas pela 
sociedade para cuidar de problemas derivados da existência desses novos 
interesses coletivos e difusos, quanto as criadas pelo Estado para atuar, por 
delegação, mais proximamente das comunidades diretamente interessadas. 

Assim é que essas entidades intermédias, com a denominação que lhes empresa 
a doutrina juspublicista contemporânea, tanto nascerão insertas na própria esfera do 
Estado como se apresentarão como entes privados delegatários de cometimentos 
públicos. 

 
                                                 
151 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Organizações Sociais de Colaboração (Descentralização 
Social e Administração Pública Não-Estatal), Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 210: 
183-194, out./dez. 1997, pp. 183/184; 
152 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 
743/744; 
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Convém aqui recordar que as delegações administrativas tanto podem 
resultar da lei, como do contrato administrativo do ato administrativo complexo 
ou do ato administrativo. No caso extremo, de coordenação de atividades estatais e 
privadas com um mesmo objeto, é que se cogita dessa especial delegação concretizada 
por ato unilateral, formadora do vínculo de colaboração. 

Remarque-se, por sua importância, que pouco importa se essa entidades são 
criadas pelo Estado, caso em que surgirão entidades de cooperação, ou se criadas por 
particulares, caso em que serão designadas como entidades de colaboração: em ambas 
as hipóteses o princípio envolvido é o mesmo – a descentralização: funcional ou social, 
respectivamente, conforme o caso.153 

 

 

  Di Pietro entende que não há descentralização, uma vez que “a intenção 

do Governo é a de transferir para entidades qualificadas como organizações sociais 

atividades hoje desempenhadas por órgãos públicos. Só que a entidade prestará o 

mesmo serviço, não mais com atividade serviço público (daí excluir-se a idéia de 

descentralização) e sim como atividade privada de interesse público, a ser fomentada 

pelo Estado mediante celebração do contrato de gestão”154, com a ressalva de que não 

seria atividade privada, mas verdadeiro serviço público, quando envolvesse extinção de 

ente público para prosseguimento de suas atividades por uma organização social, 

medida esta que poderia ser considerada até imoral, por clara tentativa de se esquivar 

de um regime público, e caso realmente se optasse por extinguir para uma 

organização social assumir, sua escolha não poderia prescindir de licitação, 

vejamos em exemplar parecer: 

 

Aparentemente, a organização social vai exercer atividade de natureza privada, 
com incentivo do poder público, e não serviço público delegado pelo Estado. 

Todavia a própria lei, em pelo menos um caso, está prevendo a prestação de 
serviço público pela organização social, hipótese em que ela exerce atividade delegada 
pelo poder público; com efeito, quando a entidade absorver atividade de entidade 
federal extinta no âmbito da área de saúde, deverá considerar no contrato de gestão, 
quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, 
expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7° da Lei n. 8.080, de 19-9-90. 
Vale dizer que prestará serviço público e não atividades privada; em conseqüência, 
estará sujeita a todas as normas constitucionais e legais que regem esse serviço, até 
porque não poderia a lei ordinária derrogar dispositivos constitucionais. 
 (...) Dependendo da extensão que a medida venha a alcançar na prática, o 
Estado, paulatinamente, deixará de prestar determinado serviços públicos na área social, 
limitando-se a incentivar a iniciativa privada por meio dessa nova forma de parceria. 
Em muitos casos, poderá esbarrar em serviços sociais como dever do Estado e, portanto, 
como serviço público. 
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Pela forma como a matéria está disciplinada na esfera federal, são inegáveis o 
conteúdo de imoralidade contido na lei, os riscos para o patrimônio público e para os 
direitos do cidadão. 

Em primeiro lugar, fica muito nítida a intenção do legislador de instituir 
um mecanismo de fugir ao regime jurídico de direito público a que se submete a 
Administração Pública. O fato de a organização social absorver atividade exercida por 
ente estatal e utilizar o patrimônio público e os servidores públicos antes a serviço desse 
mesmo ente, que resulta extinto, não deixa dúvidas de que, sob a roupagem de entidade 
privada, o real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos os aspectos, estaria 
sujeita ao direito público. É a mesma atividade que vai ser exercida pelos mesmos 
servidores públicos e com utilização do mesmo patrimônio. Por outras palavras, a idéia 
é que os próprios servidores da entidade a ser extinta constituam uma pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, e se habilitem como organizações sociais, para 
exercerem a mesma atividade que antes exerciam e utilizem o mesmo patrimônio, 
porém sem a submissão àquilo que se costuma chamar de “amarras” da Administração 
Pública. 

Vale dizer que os riscos e as falhas são exatamente os mesmos apontados com 
relação às entidades de apoio analisadas no item 11. Trata-se de entidades constituídas 
ad hoc, ou seja, com o objetivo único de se habilitarem como organizações sociais e 
continuarem a fazer o que faziam antes, porém com nova roupagem. São entidades 
fantasmas, porque não possuem patrimônio próprio, sede própria, vida própria. 
Elas viverão exclusivamente por conta do contrato de gestão com o poder público. 

Embora não expressa essa intenção na lei, ela decorre implicitamente de todo o 
esquema montado e, principalmente, do fato de ter-se deixado ao inteiro arbítrio do 
poder público a escolha da entidade que vai ser qualificada côo organização social. Se a 
intenção é extinguir um ente público e deixar que sua atividade seja absorvida por 
entidade privada, a escolha desta não poderia prescindir de licitação ou de outro 
procedimento adequado para assegurar o princípio da isonomia entre os possíveis 
interessados.155 (Os grifos são nossos) 
 

 

 A mesma preocupação de não se haver somente interesse em se esquivar 

de um regime público para o privado é externada por Juarez Freitas, uma vez que: 
 

O sistema normativo deve, antes de tudo, servir para coibir o vício e promover a 
solidariedade. Em semelhante linha, não há como sermos refratários a formas jurídicas 
novas, nos exatos limites em que se prestarem a tais funções superiores. Com esta 
observação inicial, forçoso asseverar que, com as devidas cautelas, as organizações 
sociais podem desempenhar papel precioso de colmatação de lacunas da ação 
estatal. Todavia, não devem agir de maneira substitutiva ou excludentes. Em face 
da eleição desta premissa maior, focalizamos as organizações sociais como 
alternativas tendencialmente úteis, a serem, sem maniqueísmo, encartado no 
terceiro setor (nem estatal, nem exclusivamente privado), com a indispensável 
prudência. Nesta ótica, aliás, a disciplina normativa, no plano dos Estados e Municípios, 
não deve reprisar imprecisões e defeitos da legislação federal. Com ênfase, sobretudo, 
há de se evitado o ensejo para possíveis desvios no sentido de uma 
operacionalização do instituto como forma de privatização dissimulada ou despida 
das imperativas preocupações.156 
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  Eliana Cassiano Verdade Nascimento chama atenção para o fato de ser o 

contrato de gestão uma forma de se materializar as parcerias público-privadas, sob um 

controle adequado, para que se possa obter os eficientes resultados na gestão, vejamos: 

 

Uma das formas recentes de viabilizar as parcerias na administração 
pública tem sido a realização de contratos de gestão entre o ente estatal e entidades 
reconhecidas como organizações sociais. 

Trata-se de uma nova modalidade de prestação de serviço público, exercida por 
organizações não-estatais mediante autorização do governo, e sob rígida e permanente 
supervisão. O modelo de “Organizações Sociais” consiste na transferência das 
entidades públicas prestadoras de serviços sociais para o setor público não-estatal, 
mantendo-se uma responsabilidade básica por parte do Estado na provisão de recursos. 
Isto implica no enfrentamento de obstáculos legais e administrativos que sempre 
limitaram o desenvolvimento do setor.157 

 

 

  Para Belarmino José da Silva Neto, as organizações sociais seriam 

“pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que se constituem como 

fundações ou associações e recebem do Poder Executivo uma qualificação especial, que 

assim as designam, tornando-as aptas a celebrarem um contrato de gestão com o Estado 

para o desenvolvimento de atividades de interesse público contempladas naquela 

avença, em regime distinto da concessão, permissão ou autorização, conforme requisitos 

previstos em Lei”.158 

  Paulo Modesto, em uma definição operacional e mais abrangente, 

entende que as organizações sociais poderiam ser formuladas nos termos seguintes: 

 

As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, voltadas para atividades de relevante valor social, que independem de 
concessão ou permissão do Poder Público, criadas por iniciativa de particulares segundo 
modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Estado. 

Em sentido abrangente, as organizações sociais representam um forma de 
parceria do Estado com as instituições privadas de fins públicos (perspectiva ex parte 
príncipe) ou, sob o outro ângulo um forma de participação popular na gestão 
administrativa (perspectiva ex parte populi).159 
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  Em exposição ímpar, Maria Sylvia Zanello Di Pietro aponta as seguintes 

características na organização social: 

 

a) é definida como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos; 
b) criada por particulares, deve habilitar-se perante a Administração Pública, para 
obter a qualificação de organização social; ela é declarada, pelo artigo 11 da Lei n. 
9.637/98, como “entidade de interesse social e utilidade pública”; 
c) ela pode atuar nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde; 
d) seu órgão de deliberação superior tem que ter representantes do Poder Público e 
de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; 
e) as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da 
organização social são definidas por meio de contrato de gestão, que deve especificar o 
programa de trabalho proposto pela organização social, estipular as metas a serem 
atingidas, os respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade; 
f) a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo órgão ou entidade 
supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada; o controle que 
sobre ela se exerce é de resultados’ 
g) a ajuda pelo Poder Público poderá abranger as seguintes medidas: destinação de 
recursos orçamentários e bens necessários ao cumprimento do contrato de gestão, 
mediante permissão de uso, com dispensa de licitação; cessão especial de servidores 
públicos, com ônus para a origem; dispensa de licitação nos contratos de prestação de 
serviços celebrados entre a Administração Pública e a organização social; 
h) a entidade poderá ser desqualificada como organização social quando 
descumprir as normas do contrato de gestão. 

 

 

  O Tribunal de Contas da União, ao se manifestar contrariamente às 

dispensas de licitações às organizações de serviços autônomos, com base na Lei n. 

9.637/98, na oportunidade, caracterizou as organizações sociais da seguinte maneira: 

 

- qualificação conferida pelo Poder Executivo às associações civis ou fundacionais 
privadas direcionadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos 
da Lei nº. 9.637/98, art. 2º; 
- a intenção é transferir para essas organizações, mediante a extinção de um ente 
público, os serviços não exclusivos, anteriormente, prestados pela Administração 
Pública; 
- estão mais associadas à transformação, induzida e orientada pelo Poder Público, de 
entidades estatais preexistentes do que à iniciativa própria de particulares; 
- seus órgãos de deliberação superior devem ter representantes do Poder Público e de 
membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; 
- as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da Organização 
Social são definidas por meio de contrato de gestão, que deve especificar o programa de 
trabalho proposto pela Organização Social, estipular as metas a serem atingidas, os 
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respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação de 
desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade; 
- a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo órgão ou entidade 
supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada; 
- o fomento pelo Poder Público poderá abranger destinação de recursos orçamentários e 
bens necessários ao cumprimento do contrato de gestão, mediante permissão de uso, 
com dispensa de licitação; cessão especial de servidores públicos, com ônus para 
origem; e dispensa de licitação nos contratos entre a Administração Pública e a 
Organização Social; 
- estão obrigadas à observância dos princípios constitucionais da Administração 
Pública.160 

 

 

  Dessas características, tanto apresentadas por Di Pietro e o TCU, 

destacam-se algumas não aplicáveis aos contratos de gestão em execução no Estado de 

São Paulo, como por exemplo: 

 

a) Em São Paulo, diferentemente do modelo federal, as áreas de atuação ficam 

limitadas à saúde e cultura, conforme divergência apresentada no art. 1° da Lei 

Complementar est. n. 846/98, e art. 1° da Lei n. 9.637/98; 

b) Em São Paulo, o Conselho de Administrativo não é composto por integrantes do 

Poder Público e da sociedade civil, compreendendo o controle misto com os membros 

eleitos pelos empregados, conforme art. 3°, inc. I, da LC n. 846/98, e art. 3, inc. I, da 

Lei n. 9.637/98. 

 

  Para José Anastácio, as Organizações Sociais ocupam um setor das 

atividades publicizáveis, com função inovadora, e aptas à receber recursos públicos, 

senão vejamos: 

 

Organizações Sociais (OS) são um modelo de organização pública não-estatal 
destinado a absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se 
de uma forma de propriedade pública não-estatal, constituída pelas associações civis 
sem fins lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão 
orientadas diretamente para o atendimento do interesse público. As OS são um modelo 
de parceria entre o Estado e a sociedade.  

O Estado continuará a fomentar as atividades publicizadas e exercerá sobre elas 
um controle estratégico: demandará resultados necessários ao atingimento dos objetivos 
das políticas públicas. O contrato de gestão é o instrumento que regulará as ações das 
OS.  

As Organizações Sociais constituem uma inovação institucional, embora não 
representem uma nova figura jurídica, inserindo-se no marco legal vigente sob a forma 

                                                 
160 BRASIL. TCU – Acórdão n. 421/04, proc. n. 019.027/03-3, DOU em 29.04.04; 
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de associações civis sem fins lucrativos. Estarão, portanto, fora da Administração 
Pública, como pessoas jurídicas de direito privado. A novidade será, de fato, a sua 
qualificação, mediante decreto, como Organização Social, em cada caso.  

Qualificada como Organização Social, a entidade estará habilitada a receber 
recursos financeiros e a administrar bens e equipamentos do Estado. Em contrapartida, 
ela se obrigará a celebrar um contrato de gestão, por meio do qual serão acordadas 
metas de desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade dos serviços prestados 
ao público.  

Na condição de entidades de direito privado, as Organizações Sociais tenderão a 
assimilar características de gestão cada vez mais próximas das praticadas no setor 
privado, o que deverá representar, entre outras vantagens: a contratação de pessoal nas 
condições de mercado; a adoção de normas próprias para compras e contratos; e ampla 
flexibilidade na execução do seu orçamento. 

 

 

  As entidades que obtenham a qualidade de organizações sociais 

gozarão de maior autonomia administrativa e, em compensação, seus dirigentes 

terão maior responsabilidade pelo seu destino. 

  Como destaca Aristeu Oliveira & Valdo Romão, a atribuição da 

qualidade de organização social a uma pessoa jurídica produz efeitos jurídicos 

imediatos e mediatos, aqueles operam com o reconhecimento da entidade como 

entidade de utilidade pública, e estes com a habilitação para celebração do almejado 

contrato de gestão.161 

 

 

4.2.4.  Contratos de Gestão. Brasil. Natureza Jurídica. 

 

  Não podemos deixar de dissertar sobre os Contratos de Gestão sem que 

enfrentemos a questão da sua natureza jurídica, cuja grande dificuldade se dá pela 

diversidade de suas espécies, conforme atestada por Luciana Ferreira Leite Pinto: “a 

doutrina jurídica se depara com enormes dificuldade na tentativa de qualificar 

juridicamente as várias modalidades de ajustes que, na legislação e na prática, recebem 

um mesmo nome”.162 

  Marçal Justen Filho também observa que é “problemático definir, 

examinando a questão em tese, a natureza jurídica de um contrato de gestão. Até se 

                                                 
161 OLIVEIRA, Aristeu de, & Romão, Valdo, Manual do Terceiro Setor e Instituições religiosas, São 
Paulo : Ed. Atlas, 2006, pp. 17/18; 
162 LEITE PINTO, Luciana Ferreira, O “Contrato de Gestão”: Instrumento para a Reforma da 
Administração Pública, Dissertação apresentada em Mestrado em Direito, sob orientação da Prof. 
Doutora Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo , em 
2004, p. 156; 



 84

poderia reconhecer figura similar ao “convênio”. É que as partes, no contrato de gestão, 

não têm interesses contrapostos. Não se trata de submeter parcialmente o interesse 

próprio a um sacrifício para obter benefícios egoísticos ou vantagens consistentes na 

redução do patrimônio alheio. Trata-se, muito mais, de contratos organizacionais ou 

associativos, pelos quais diversos sujeitos estruturam deveres e direitos em face de 

interesses comuns”.163 Note-se, aqui, que Justen Filho abrange tanto os contratos de 

gestão com entes estatais, quanto em relação às organizações sociais, de caráter 

associativo. 

  Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em ambas as espécies, constitui-

se em um “acordo de programa, que seria ato administrativo complexo em que duas 

ou mais entidades, sendo uma delas, ao menos, entidade da Administração Pública, 

acordam entre si a constituição de uma relação jurídica de mútua cooperação ou 

colaboração, para a realização de uma atividade de interesses de todas, sob a 

coordenação de uma delas”.164 

  Para Gustavo Henrique Justino de Oliveira, tanto as duas espécies, de 

matriz constitucional e pela Lei n. 9.637/98, não se subsumem à categoria jurídica dos 

contratos administrativos, como nos casos regidos pela Lei n. 8.666/93 (Lei de 

Licitações), Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos) e n. 

11.079/04 (Lei de Parcerias Público-Privadas), por terem natureza jurídica de acordo-

administrativo , como assim leciona: 

 

Ao reverso, o contrato de gestão seria um acordo administrativo, visando 
basicamente a disciplinar relações entre órgãos e entidades administrativas ou entre a 
Administração pública e organizações privadas sem fins lucrativos, cujo objetivo é o 
desenvolvimento programado de uma atividade administrativa sob um regime de 
cooperação ou de colaboração entre os envolvidos, a partir de bases previamente 
negociadas, podendo o ordenamento jurídico conferir efeitos vinculantes aos 
compromissos eventualmente firmados. 
 Considerado como gênero, o acordo administrativo equipara-se à expressão 
módulo consensual da administração pública (acordo administrativo em sentido 
amplo).  Nesse sentido, o acordo é gênero do qual o contrato é espécie.  Em sentido 
estrito (espécie do gênero módulo consensual da administração pública), o acordo 
administrativo representa uma categoria em ascensão, distinta da categoria jurídica 
contrato administrativo. 
 O acordo administrativo distingue-se do contrato administrativo pois o 
acordo, diferentemente do contrato, não tem por objeto a aquisição de bens e serviços 
junto à iniciativa privada, nem a construção de obras ou a transferência da execução de 
atividades estatais qualificadas como serviços públicos. No acordo há a conjugação de 

                                                 
163 JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, 2ª ed., São Paulo : Saraiva, 2006, p.  
164 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo, Curso de Direito Administrativo, 13 ed., Rio de Janeiro : 
Forense, 2003, p. 172; 
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vontades para a realização de um interesse que é comum a ambas as partes, enquanto 
nos contratos a combinação de vontades visa, em regra, a realização de interesses 
diversos entre si. O vínculo instaurado pelo acordo institui uma parceria, da qual a 
princípio não se originam prestações equivalentes entre as partes (embora possam ser 
estipulados compromissos recíprocos com efeitos vinculantes), ao passo que contrato é 
um acordo vinculativo, em regra originando prestações equivalentes entre as partes 
(comutatividade); o conteúdo do acordo geralmente não é dotado de patrimonialidade, 
característica tida pela doutrina como essencial aos contratos administrativos, embora 
vínculo instaurado pelo acordo possam decorrer repercussões de ordem financeira.165 

 

 

  Marçal Justen Filho advertia que a expressão “contrato de gestão” pode 

comportar inúmeras figuras jurídicas, da mais diversa natureza. Caberá, então, 

examinar a situação concreta para atingir uma conclusão. O regime jurídico 

aplicável dependerá da identificação do substrato da relação jurídica pactuada”.166 

 

 

4.2.4.1. Contrato de Gestão.  Natureza Jurídica. Espécie - 37, § 8°, CR 

 

  Os contratos de gestão firmados com órgão e entidades da Administração 

direta e indireta, de matriz constitucional, têm natureza jurídica diferente daqueles 

ajustados pelo Poder Público com as organizações sociais, tendo em vista o objeto e 

propósito diferentes, não obstante terem o mesmo ponto comum de estipularem metas, 

com base em indicadores apropriados, com responsabilização e controle, interno e 

externo. 

  Os contratos de gestão firmados pelo Poder Público com órgãos e/ou a 

própria entidade da Administração Direta são considerados impróprios, por faltar 

personalidade jurídica aos mesmos.  

  Neste sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello pontua que contrato 

entre órgãos é “juridicamente impossível, pois contrato (como universalmente é sabido) 

é um vínculo travado entre, pelo menos, dois sujeitos de direito, duas pessoas. E órgão 

não são pessoas. Logo, para que dois administradores, isto é, duas pessoas, se 

relacionassem contratualmente seria necessário que estivessem agindo fora da 

qualidade de administradores. Mas, se assim fosse, não estariam vinculando os órgãos, 

                                                 
165 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, pp.477/ 478; 
166 JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, 2ª ed., São Paulo, 2006, p. 141; 
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ou seja, não poderiam estabelecer quaisquer programas ou metas de ação a serem por 

um deles cumpridas, pois é claro que, se estivessem agindo em nome pessoal (e não em 

nome do órgão), haveria uma relação privada, isto é, pessoal, das partes envolvendo 

competências públicas;167 

  Di Pietro comunga também em não se tratar de contrato nas espécies de 

matriz constitucional, mas especialmente em relação aos órgãos, por falta de capacidade 

de sua capacidade, e em relação à Administração indireta, por inexistir interesses 

contrapostos, caracterizadores de um típico contrato administrativos, parecendo-se, 

desta forma, muito mais com os convênios, senão vejamos: 
 

Quando o contrato referido na Emenda Constitucional n. 19 for celebrado com 
órgão da Administração direta, dificilmente estarão presentes as características próprias 
de um contrato, pois este pressupõe um acorde vontades entre pessoas dotadas de 
capacidade, ou seja, titulares de direitos e obrigações. Como os órgãos da 
Administração direta não são dotados de personalidade jurídica, mas atuam em nome da 
pessoa jurídica em que estão integrados, os dois signatários do ajuste estarão 
representando exatamente a mesma pessoa jurídica. E não se pode admitir que essa 
mesma pessoa tenha interesses contrapostos defendidos por órgãos diversos. Por isso 
mesmo, esses contratos correspondem, na realidade, quando muito, a termos de 
compromissos assumidos por dirigentes de órgãos para lograrem maior autonomia e se 
obrigarem a cumprir metas. Além disso, as metas que se obrigam a cumprir já 
correspondem àquelas que estão obrigados a cumprir por força da própria lei que define 
as atribuições do órgão público; a outorga de maior autonomia é um incentivo ou um 
instrumento que facilita a consecução das metas legais. 

Mesmo em se tratando de contrato de gestão entre entidade da Administração 
Indireta e o poder público, a natureza efetivamente contratual do ajuste pode ser 
contestada, tendo em vista que a existência de interesses opostos e contraditórios 
constitui uma das características presentes nos contratos em geral e ausente no contrato 
de gestão, pois é inconcebível que os interesses visados pela Administração direta e 
indireta seja diversos. É incontestável que sua natureza se aproxime muito mais dos 
convênios do que dos contratos propriamente ditos.168 

 

 

  Ivan Barbosa Rigolin bem observa que: “Tratar-se-ia do Poder Público 

contratando o Poder Público? Um governador contrataria a Secretaria de Estado que ele 

próprio administra superiormente, para um trabalho de gestão da saúde? A 

Administração direta do Estado contrataria a Administração direta do Estado? Um 

prefeito contrataria um departamento da própria prefeitura, para a gestão da educação 

no município? A cabeça contrataria o braço? A parte da frente contrataria a parte de 

                                                 
167 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 233; 
168 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 263; 
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traz, ou a de cima contrataria a de baixo, no mesmo corpo organizacional? Onde 

qualquer remoto sentido nessa idéia?”.169 

  Dentro desta polêmica, Gustavo Henrique Justino de Oliveira entende se 

tratar de categoria genérica de acordos administrativos, conforme desenvolvido 

anteriormente, e especificamente organizatórios, vejamos: 

 

Os contratos de gestão que configuram acordos administrativos 
organizatórios envolvem tão-somente órgãos e entidades administrativas; são 
firmados por órgãos e entidades integrantes do aparelho do Estado, e executados 
tendo por base a organização da Administração. 
 Por isso podem ser denominados contratos de gestão internos ou contratos de 
gestão endógenos.  Inserem-se na perspectiva contemporânea da Administração pública 
consensual, especificamente no enfoque das relações Administração pública-
Adminstração pública, e visam imprimir maior coordenação e eficiência à ação 
administrativa, notadamente por meio do ajuste de uma programação de atividades 
(fixação de metas de desempenho) e estipulação de determinados resultados a serem 
alcançados pelos órgãos ou entidade administrativas.170 

 

 

4.2.4.2. Contrato de Gestão. Natureza Jurídica. Espécie. Organização Social. 

   

  Para Gustavo Henrique Justino de Oliveira, além de se tratar 

genericamente de “acordo administrativo”, no caso da espécie relacionada às 

organizações sociais, seriam especialmente de cunho colaborativo, porque: 

 
“(...)não são firmados e executados a partir da ótica interna da organização 
administrativa, pois são empregados para viabilizar o fenômeno da concertação 
administrativa. 
 Por isso pode ser denominados contratos de gestão externos ou contratos de 
gestão exógenos. 
 Também se inserem na perspectiva contemporânea da Administração pública 
consensual, porém no enfoque das relações Administração pública-particular, e têm por 
fim instituir vínculos de colaboração ente o Estado e a sociedade civil.  A finalidade 
desses vínculos colaborativos é a de promover a efetivação do direito ao 
desenvolvimento, principalmente por meio da realização de serviços sociais. Convém 
ressaltar que tais contratos também se inserem nas diferentes perspectivas do controle 
da Administração pública, nos termos antes assinalados para os contratos de gestão 
internos ou endógenos”.171 
 

                                                 
169 RIGOLIN, Ivan Barbosa, O Contrato de Gestão e Seus Mistérios, Consulex, Ano III, n. 27, 31.03.99; 
170 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 351; 
171 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 353; 
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  Para Alexandre Santos Aragão “(...) o contrato de gestão realmente não 

possui natureza contratual: visa à realização de atividades de interesse comum do 

Estado e da entidade da sociedade civil, não possuindo, salvo se desvirtuado, caráter 

comutativo.68 Esse fato, no entanto, apenas exclui a obrigatoriedade da licitação formal, 

tal como prevista nas minúcias da Lei n. 8.666/93.  Nada leva, contudo, a que o órgão 

público  “contratante” possa deixar de realizar um procedimento objetivo de seleção 

entre as organizações sociais qualificadas no seu âmbito  de atuação para que, de forma 

impessoal, escolha com qual delas irá realizar a parceria. Essa obrigatoriedade deflui 

dos princípios da moralidade, razoabilidade, igualdade, impessoalidade, economicidade 

e da motivação, contemplados na Constituição Federal (arts. 37 e 70), na Lei n. 

8.666/93 (art. 3°), mesmo para os casos de dispensa de licitação (art. 24, XXIV c/c 26, 

parágrafo único), e na própria Lei n. 9.637/98 (art. 7°).  Não se pode confundir o fato da 

licitação ser dispensável com a escolha livre, desmotivada e sem publicidade prévia, que 

violaria os princípios do Estado de Direito”172. 

  A sua natureza seria próxima a dos convênios, sendo, no entanto, ao 

contrário destes, dotado de uma maior estabilidade e de liames mais fortes com a 

Administração central, liames estes decorrentes do atendimento dos rígidos requisitos 

para a qualificação como organização social. A posição pela natureza contratual dos 

contratos de gestão em virtude de outorgarem benefícios públicos a determinadas 

entidades, é perfilhada por Valadão, Perpétua Ivo e Carvalho, Paulo Moreno.173 

  Oliveira, ainda que discordante, ressalta a posição de Justen Filho de que 

os contratos de gestão seriam contratos administrativos, porque seriam signalagmáticos, 

oneroso, inobstante nenhuma das partes tenha fins especulativos, senão vejamos: 

 

(...)...o contrato de gestão comporta consideração de cunho sinalagmático. Ou seja, o 
contrato de gestão pode ser considerado oneroso, ainda que nenhuma das partes tenha 
fins especulativos.  Nada impede, inclusive, a previsão de benefícios mais intensos 
proporcionados à eficiência no desempenho da atividade prevista contratualmente.  
Enfim, os direitos assegurados à organização social no contrato de gestão não se 
configuram como mera liberalidade da Administração Pública. O particular tem o dever 
de cumprir satisfatoriamente certos objetivos.  Na medida em que desempenhar essas 
atividades, terá direito de exigir o cumprimento pelo Estado dos deveres 
correspondentes.174 

                                                 
172 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, pp. 
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174 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete Medauar, Faculdade de Direito – USP, 2005, p. 329; 
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  Em continuação, Marçal Justen Filho entende se tratar de um contrato 

administrativo , aplicando-se em contrapartida o regime jurídico de direito público.  

Neste sentido, caberia até indenização por inadimplemento do Estado, senão vejamos: 

 

... o relacionamento entre a Administração e organização social se caracteriza como 
vínculo de direito público.  O contrato de gestão é um contrato administrativo.  Sob 
esse ângulo, aplica-se integralmente o regime jurídico de direito público.  As condições 
contratuais podem ser objeto de modificação unilateral por parte do Estado, respeitado o 
princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato 
administrativo.  A organização social pode pretender indenização em face do Estado, 
caso ocorra inadimplemento dos deveres assumidos. O contrato de gestão não pode ser 
reconhecido, então, como um novo gênero de vínculo jurídico de que participa o 
Estado. Toda a disciplina já reconhecida a propósito da atividade contratual da 
Administração Pública aplica-se a propósito do instituto do contrato de gestão.175 

 

 

  Por fim, registre-se a posição de Belarmino José da Silva Neto, no 

sentido de que: “divergências postas ao lado, resta claro que contrato de gestão pertence 

à categoria dos contratos administrativos, pois contém cláusulas exorbitantes, 

derrogatórias do direito comum”.176 

 

 

4.2.5.  Contrato de Gestão. Autonomia. 

 

  Apesar da intenção de conceder a aqueles que firmam contrato de gestão 

com o Poder Público maior autonomia, em troca do cumprimento das metas acordadas, 

constatou-se que os efeitos percebidos divergem quando o contrato é firmado com entes 

da administração direta e indireta, e com as organizações sociais. 

  Na verdade, verificou-se que essa tal almeja autonomia, na prática não se 

fez valer, especialmente em relação aos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta, uma vez que não se pode alcançar à propalada autonomia por faltar amparo 

normativo simétrico, não sendo o contrato essa fonte à altura, razão pela qual essas 

entidades têm sua liberdade limitada, especialmente no tocante à contratação de pessoal, 

só mediante concurso público, e respeito às normas gerias da Lei n. 8.666/93, que trata 

de licitação e contratos administrativos. 
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  Na ausência desse tipo de reforma, fica difícil conseguir resultados com o 

contrato de gestão, porque, em contrapartida pelos compromissos impostos às empresas 

estatais, não pode o Governo oferecer a almejada autonomia.  

  Para Maria Sylvia Zanello Di Pietro, “quando celebrado com entidades 

da Administração indireta, o contrato tem por objetivo ampliar a autonomia; todavia, 

quando celebrado com organizações sociais, restringe sua autonomia, pois, embora 

entidades privadas, terão que sujeitar-se a exigências contidas no contrato de gestão”.177 

     

 

4.2.6.  Contrato de Gestão. Contratualização. Controle 

 

  Diante da novidade do instituto das organizações sociais, é imperativo 

que esses organismos estejam munidos de instrumentos capazes de avaliar a 

transparência e os resultados derivados do contrato de gestão, de tal modo que seja 

possível verificar qualquer ocorrência na malversação dos recursos públicos que lhe são 

repassados, bem como do alcance qualitativo das metas acordadas. 

  Como nos ensina Gustavo Henrique Justino de Oliveira, os contratos de 

gestão “são instrumentos de uma forma contemporânea de controle administrativo, 

seja sob a perspectiva do denominado controle hierárquico (subordinação), seja sob a 

perspectiva da denominada tutela administrativa (vinculação), sendo possível referir-

se a uma contratualização do controle administrativo”.178 

  Odete Medauar nos ensina que “o controle interno visa ao cumprimento 

do princípio da legalidade, à observância dos preceitos da “boa administração”, a 

estimular a ação dos órgãos, a verificar conveniência e a oportunidade de medidas e 

decisões no atendimento do interesse públicos (controle de mérito), a verificar a 

proporção custo-benefício na realização das atividades e a verificar a eficácia de 

medidas na solução de problemas”179, e  
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Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, pp. 351/352; 
179 MEDAUAR, Odete, Dir. Administrativo Moderno – De acordo com a EC 19/98, 4ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 4 ed., 1999, p. 443; 
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(...) o controle de gestão baseia-se em objetivos de realização ou de produtividade:  
definem-se os produtos;  cada centro de responsabilidade vê fixados, para a realização 
de certos resultados e após diálogo, objetivos de ação ao nível da despesa, qualidade, 
quantidade, observância dos programas;  a realização do controle exige o uso de 
indicadores de gestão, exige a execução de um orçamento apoiado por uma análise de 
custos e também a elaboração de quadros periódicos com informações sobre as 
realizações: um “chefe de projeto” coordenadoria as atividades e seria seu responsável. 
 O contrato de gestão incide sobre a atividade total ou parcial do controlado, 
sobretudo no aspecto dos resultados, no aspecto da eficiência; implica acompanhamento 
simultâneo da atuação, com medidas corretivas a cada passo, impedindo a dispersão ou 
mau uso dos recursos humanos e materiais alocados.180 

 

 

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira, reforça a idéias de que  “(...) uma 

das funções do contrato de gestão nesse contexto é o de reforçar os comandos 

constitucionais e legais que determinam a obrigatoriedade da fiscalização  e 

controle dos recursos públicos transferidos para a iniciativa privada ”.181 

 

 

4.2.7.  Contrato de gestão para gerenciamento privado de estabelecimentos 

públicos 

 

  Para Alexandre Santos Aragão, “na tentativa de obter maior eficiência e 

economicidade na prestação de serviços públicos, sobretudo de natureza social, o 

Estado tem realizado algumas experiências em que o que é delegado (a empresas 

privadas, ao terceiros setor ou a cooperativas) não é imediatamente a prestação em si de 

determinado serviço público, mas sim a administração de dado estabelecimento público 

no qual ele é prestado”.182 

  No ensejo, para Josenir Teixeira, defende que: 

 

Ao transferir a gestão de um hospital público para uma entidade sem fins 
lucrativos, o ente político não está se afastando do cumprimento da obrigação 
constitucional de garantir saúde a todos os brasileiros. Longe disso. Mais longe ainda 
fica a idéia de que se está “privatizando” atividades essenciais. Ele apenas está 
transferindo a gestão dos serviços a uma pessoa jurídica especializada e capacitada 
tecnicamente para desenvolvê-los, visando a otimização dos recursos, permanecendo a 
atividade essencialmente pública.  

 

                                                 
180 MEDAUAR, Dir. Adm. Moderno – De acordo com a EC 19/98, SP: RT, 4 ed. ,1999, p. 451/452; 
181 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete Medauar, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 408; 
182 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 751; 
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O custeio dos serviços continua sendo promovido pela Administração Pública, 
como determina a Constituição Federal. É o que se chama de Gestão Compartilhada, 
onde o patrimônio continua sendo público, mas o gerenciamento dos serviços passa a 
ser privado.  

Na Gestão Compartilhada, os entes políticos procuram introduzir na 
Administração Pública princípios gerenciais típicos da iniciativa privada, procurando 
fugir da burocracia exagerada que a rege. É unânime a crítica que se faz ao 
emperramento das atividades públicas que a rigidez da legislação licitatória imprime ao 
país. Infelizmente, ao que parece, o Legislativo não tem tempo de alterá-la, pois outros 
assuntos mais “picantes” prendem a atenção de nossos eleitos. Formas de contratação. 
O ente político pode se valer de algumas formas jurídicas para se relacionar com as 
entidades do Terceiro Setor, dependendo de cada caso concreto.183 

 

 

  Ademais, Valdir Ribeiro Borba nos ensina que: 

 

A denominação “hospital”, na análise da história da humanidade, dificilmente é 
encontrada, ou seja, um local específico onde as pessoas doentes fossem aceitas para 
permanência e tratamento por pessoas com algum conhecimento, seja de doenças, seja 
da “vontade divina”.  
 A origem da palavra “ hospital”  vem do latim hospitalis, que significa 
hospitaleiro, acolhedor, adjetivo derivado de hospes, que significa hóspede, estrangeiro, 
conviva, viajante, significando, ainda, o que dá agasalho, que hospeda. Os termos 
hospital e ospedale surgiram do primitivo latim e se difundiram por vários países.  Nos 
primórdios da Era Cristã, a terminologia mais utilizada relacionava-se com o grego e o 
latim, sendo que “hospital” tem hoje a mesma concepção de nosocomium (lugar de 
doentes, asilo dos enfermos) e nosodochium (recepção de doentes).184 
 

 
 

  Marcio Cidade tece críticas à gestão de hospitais por entidades 

tradicionais da Administração no sentido de que:  

 

A falta de mecanismos ágeis de gerenciamento que respondessem às 
necessidades dos administradores hospitalares, levou alguns hospitais a procurarem 
modelos alternativos de gestão que permitissem, ao gerente público, administrar com 
eficiência sua unidade e solucionar os problemas nas áreas de pessoal, finanças e 
administração de materiais (compra de serviços e produtos). 
 As principais dificuldades que o modelo tradicional de administração pública 
apresenta, na área da administração hospitalar, podem ser assim resumidas: 
• impossibilidade de o gestor pagar salários compatíveis com o mercado e, dessa 
forma, fixar seu pessoal e mantê-lo adequadamente treinado e atualizado. É preciso 
lembrar que, em um hospital geral, cerca de 70% dos gastos são com pessoal, que 
precisa ser bem recrutado, constantemente treinado e substituído com agilidade quando 
de seu desligamento do serviço público; 

                                                 
183 TEIXEIRA, Josenir, O Terceiro Setor e a Gestão da Saúde Pública, 29/05/2006, Disponível em  
<http://www2.oabsp.org.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1.asp?id_noticias=77> ou  
<http://www.noticiashospitalares.com.br/nov2005/htms/juridico.htm> Acesso em 19.01.08; 
184 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006, p. 6; 
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• proibição de o gestor hospitalar contratar e admitir, sem autorização governamental, 
o seu pessoal, segundo suas necessidades; 
• obrigação de comprar serviços por meio de processo burocratizado (licitação), o 
qual não atende as necessidades e peculiaridades do setor saúde, seja no que diz respeito 
à qualidade, seja no que diz respeito à agilidade/urgência que seriam imprescindíveis 
em algumas aquisições; 
• impossibilidade de haver uma gestão independente dos recursos financeiros da 
unidade, de modo a permitir converter, para outras áreas da própria unidade hospitalar, 
as “economias” conseguidas em recursos destinados a investimentos ou acréscimos 
orçamentários; 
• inexistência de recursos adicionais para investir na manutenção e recuperação das 
estruturas físicas das unidades, e na renovação dos parques tecnológicos, com a 
incorporação dos avanços científicos do setor; 
• dificuldade de o gestor contar com gerências profissionais nos diferentes serviços 
(interferências políticas) das unidades hospitalares. 
 As dificuldades acima elencadas fizeram com que, ao longo das décadas de 70 e 
80, novos modelos de gestão dos hospitais públicos fossem propostos para o Estado de 
São Paulo, e que alguns fossem implantados com relativo sucesso.185 

 

 

  Saturado o sistema tradicional, a parceria que se estabelece entre o poder 

público e uma instituição da área privada, para o gerenciamento de um serviço de saúde, 

traz consigo uma série de desafios, que tanto o “comprador” (o poder público) quanto o 

prestador dos serviços (o parceiro privado) deverão enfrentar, quais seriam, na 

esquematização exemplar de Marcio Cidade, vejamos: 

 

SOBRE O COMPRADOR DE SERVIÇOS 
 

MELHORAR A EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS REQUER , POR PARTE DO 
COMPRADOR , UMA CERTA CAPACITAÇÃO TÉCNICA : 

� para conhecer as necessidades de saúde, a população e avaliá-las; 
� para dispor de um modelo de contrato e de forma de pagamento do contrato que 

incentive os procedimentos eficientes e adequados às necessidades; 
� para criar sistemas de informações confiáveis que permitam acompanhar o 

comportamento dos prestadores, os fluxos de pacientes, o custo e a utilização dos 
serviços, grupos demográficos e de risco; 

� separar funções, o que requer profundas mudanças administrativas e organizativas 
para o financiador/comprador; 

� diminuir elementos de rigidez que caracterizam as culturas burocráticas; 
� implantar mudanças organizativas que adaptem as estruturas administrativas à nova 

situação e que garantam o desenvolvimento das diferentes funções, especialmente 
da função de compra; 

� valorizar as características da estrutura organizativa adotada pelo 
financiador/comprador, que é de importância capital e deve permitir uma separação 
efetiva e real de funções. 

                                                 
185 GOMES, Marcio Cidade, A experiência da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Disponível: 
<www.fundap.sp.gov.br/escola/PAvGestaoPublica/material/MARCIO %20CIDADE .doc> Acessado em 
18.11.07; 
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SOBRE OS PROVEDORES/PRESTADORES 
 

A separação de funções implica uma série de mudanças de grande importância. Para isso, os 
provedores/prestadores deverão: 

� adaptar-se organizativa e funcionalmente a um novo cenário e deverão responder a 
novas dinâmicas e a diferentes incentivos financeiros; 

� melhorar sua eficiência na produção de serviços para continuarem financeiramente 
viáveis; 

� dispor de autonomia real na gestão e responder aos requerimentos do comprador em 
termos de eficiência, qualidade, adequação da oferta de serviços e satisfação dos 
cidadãos; 

� desenvolver políticas de incentivos e de participação dos profissionais; 
� conhecer as características, o custo e a qualidade dos serviços que prestam como 

instrumentos de apoio à tomada de decisão e de melhoria da capacidade de gestão. 
 
Essa nova forma de gestão, que tem no Contrato de Gestão sua principal estratégia e 
instrumento de relação, possibilita: 

� delimitar e separar as responsabilidades daquele que define os recursos e os níveis 
de cobertura de assistência, daqueles que gerenciam os hospitais e estabelecimentos 
de saúde, possibilitando que os serviços cheguem à população; 

� poder aplicar, por parte do comprador, as prioridades da política de saúde e poder 
aumentar a eficiência do prestador; 

� descentralizar a gestão, de forma que os prestadores/provedores possam centrar-se 
na produção eficiente dos serviços determinados pelo comprador; 

� incrementar através dos critérios de alocação de recursos, a produção eficiente de 
serviços, a eficiência global do sistema e melhorar a saúde da população; 

� melhorar e assegurar a eqüidade na prestação de serviços à população; 
� dispor de mecanismos que permitam uma visão integral do sistema e avançar no 

conceito de coordenação e integração entre recursos e equipamentos assistenciais.186 
 

  Internacionalmente, em Portugal se firmam contratos de gestão de 

instituições e serviços do Sistema Nacional de Saúde, não de natureza meramente 

bilateral, de prestação de serviços da entidade gestora à Administração, mas de um 

contrato com estrutura muito semelhante ao de concessão de serviços públicos, com 

um componente ad intra nas relações entre a Administração e a entidade gestora, e 

outro ad extra, nas relações entre a entidade gestora e os utentes.187 

  Com efeito, Aragão aponta, sem exaurir, as atividades que poderiam ser 

objeto de concessão administrativa: “1) serviços públicos econômicos em relação aos 

quais o Estado decida não cobrar tarifa alguma dos usuários (ex., rodovia em uma 

região muito pobre); (2) serviços públicos sociais, como a educação, a saúde, a cultura e 

o lazer em geral, que também podem ser prestados livremente pela iniciativa privada.21  

Lembremo-nos, por exemplo, de algumas experiências já vividas em algumas entidades 

                                                 
186 GOMES, Marcio Cidade, A experiência da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Disponível: 
<www.fundap.sp.gov.br/escola/PAvGestaoPublica/material/MARCIO %20CIDADE .doc> Acessado em 
18.11.07; 
187 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 751; 
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da federação, de “terceirização” da administração de hospitais públicos;22 (3) atividades 

preparatórias ou de apoio ao exercício do poder de polícia, que, em si, é indelegável à 

iniciativa privada, nos termos estabelecidos no art. 4°, III, da Lei n. 11.079/04.23 Seriam 

os casos da hotelaria em presídios, da colocação de pardais eletrônicos em vias públicas, 

prestação de serviços de reboque para remoção de veículos estacionados irregularmente 

etc.; (4) atividades internas da Administração Pública, em que o próprio Estado, aí 

incluindo os servidores, é o único beneficiário do serviço (ex., construção e operação de 

uma rede de creches ou restaurantes para os servidores públicos, construção e operação 

de um centro de estudos sobre a gestão administrativa para elaboração de projetos para a 

maior eficiência do Estado etc.)”.188 

  Nas concessões administrativas se assegura ao “ao concessionário 

autonomia empresarial no desenvolvimento da atividade, podendo definir a maior parte 

dos meios que julga aptos a alcançar os objetivos estabelecidos contratualmente”189, 

podendo haver investimento por parte do particular, amortizável a longo prazo, findo o 

qual os bens construídos, reformados ou mantidos pelo particular revertem ao Poder 

Público.  “A única diferença é que essa amortização se fará com verbas do Erário e não 

através, total (concessões de comuns) ou parcialmente (concessões patrocinadas), de 

tarifas dos usuários”.190 

  A forma de cálculo do valor a ser pago à concessionária deve ser variável 

de acordo com as utilidades concretamente prestadas à Administração Pública ou à 

população, o que decorre do Princípio da Eficiência e da necessidade de 

compartilhamento de riscos que anima as parcerias público-privadas (art. 4°, VI, e 5°, 

III, Lei n. 11.079/04), já que, com preço fixo, o risco ficaria exclusivamente com o 

Poder Público como nos contratos regidos pela Lei n. 8.666/93.191 

  Neste sentido, considerando que os contratos de concessões 

administrativas podem se prestar também ao gerenciamento de hospitais, e 

considerando que neles aparentemente se mostram com mais recursos à Administração, 

como por exemplo, a possibilidade de investimentos, por parte da iniciativa privada, 

entendemos ser passível de estudos a possibilidade de se tentar também implantá-los, 

tanto conjuntamente ou em substituição aos contratos de gestão. 
  

                                                 
188 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, pp. 
677/678; 
189 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 680; 
190 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 675; 
191 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p 678; 
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4.3.  SAÚDE 

 
 

4.3.1.  Saúde. História. 

 

  A saúde sempre foi objeto de destaque entre nós; “desde os primórdios 

da sua existência, o Homem se preocupa com a própria saúde, seja na era primitiva, 

quando lambia as próprias feridas, como todos os animais ainda o fazem, seja na era 

atual, onde os avanços tecnológicos propiciam a cura de muitos males, os quais no 

passado, levavam reiteradamente à morte”, por doenças que “emanavam do 

sobrenatural, porque faltamente levavam à morte.  Por esta razão, o único tratamento 

disponível era a magia, cujos rituais específicos espantavam o demônio.  A magia é uma 

tentativa de obter resultados específicos com base em certos ritos rigidamente 

definidos”192, como destaca Ana Paula Oriola de Raeffray. 

  Giovanni Gurgel Aciole observa que a saúde e o home sempre 

caminharam juntos na história, uma vez que na: 

 
Consolidação do engenho humano, tanto como condição, quanto campo de 

ações, a Saúde tem acompanhado a história do homem ao longo de sua existência 
como espécie e, enquanto tal, tecida em uma historicidade peculiar e reveladora.  A 
história de construção conceitual e das práticas da saúde é a história peculiar de 
uma das dimensões de sobrevivência da espécie humana; diante das vinculações 
existentes entre condições materiais de sobrevivência e a produção do mundo real pela 
ação dos homens, as preocupações com a manutenção de um dos recursos materiais 
mais fundamentais, o corpo humano – antes e depois de ser transformado em 
mercadoria no modo de produção capitalista moderno em mercadoria no modo de 
produção capitalista moderno – constituíram elemento central na sobrevivência da 
espécie e na colonização do mundo.193 

 

 

  Ieda Tatiana Cury relata historicamente que: 
 

Antes do século XIX, houve em relação à saúde escassas referências, 
encontradas em trabalhos escolares ou em documentos oficiais. Todavia, havia um 
senso de responsabilidade estatal, ou, pelo menos, comunitário, em relação à saúde 
pública desde as antigas civilizações. Desde os primórdios da história, as 
autoridades vêm tomando medidas para melhorar essa área.  A reunião de certas 
comunidades que se esforçavam em aplicar uma política de saúde era usualmente 
indicada pela expressão “saúde pública”.  Tais políticas comunitárias de saúde se 
esforçavam, por exemplo, na prevenção de doenças, no prolongamento da vida e na 

                                                 
192 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de, Direito da Saúde – De acordo com a Constituição Federal, São 
Paulo : Quartier Latin, 2005, p. 23; 
193 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006, p. 90; 
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promoção do bem-estar, nos esforços de sanitarização do ambiente, no controle das 
infecções, na educação sobre os princípios de higiene, na organização dos serviços 
médicos e de enfermagem para propiciar um diagnóstico mais rápido e preventivo no 
tratamento de doenças e no desenvolvimento de mecanismos sociais que visassem 
assegurar um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.194 

 

 

  Ieda Tatiana Cury prossegue ao demarcar que: 

 

A grande virada na história da saúde pública deu-se no século XVIII.  A 
importância da saúde pública deu-se no século XVIII. A importância da saúde e novos 
problemas ligados à saúde.  Esses esforços para melhor a saúde pública se refletiram na 
primeira legislação sobre saúde no século XIX e depois no direito à saúde no século 
XX. 

Assim, a saúde como direito humano teve sua origem no movimento pela saúde 
do século XIX e vem se desenvolvendo em direção ao reconhecimento dos direitos 
econômicos, sociais e culturais desde então.195 

 

 

  No Brasil, Giovanni Gurgel Aciole narra que “até 1920, marco inicial de 

nosso percurso histórico, não se verifica uma clara definição de política de saúde, nem 

de nenhuma política social, no cenário social em evolução. Única exceção será o Rio de 

Janeiro que, como capital federal, experimentara os efeitos da ação saneadora feita pela 

Liga do Saneamento, e que resultou em eventos marcantes como a Revolta da Vacina e 

a erradicação da Febre Amarela na primeira década do século XX ”.196  

  Verifica-se que “a cada período da história nacional a visão da 

assistência à saúde era muito diversa, especialmente por que os valores atribuídos 

pela própria sociedade aos fatos sociais eram muitos diversos” 197, conforme destaca 

Ana Paula Oriola de Raeffray198 que, inclusive, apresenta um histórico da saúde nas 

constituições brasileiras, desde a primeira Carta do Império, devidamente retratados a 

seguir, no tocante aos pontos normativos nelas dispostos, senão vejamos: 

 

                                                 
194 CURY, Ieda Tatiana, Direito Fundamental à Saúde – Evolução, Normatização e Efetividade, Rio de 
Janeiro : Lumen Júris, 2005, p. 30; 
195 CURY, Ieda Tatiana, Direito Fundamental à Saúde – Evolução, Normatização e Efetividade, Rio de 
Janeiro : Lumen Júris, 2005, p. 34; 
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197 ORIOLA, Ana Paula de, Direito da Saúde – De acordo com a Constituiçao Federal – São Paulo : 
Quartier Latin, 2005, p. 126; 
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I  - A Constituição Federal de 1824 – Brasil Império 
 
 Até o advento da independência e da Constituição Federal de 1824, existiam 
medidas apenas para assegurar, de alguma forma, a saúde pública. 
 Em 1809, o Príncipe Regente criou o cargo de Provedor-mor de Saúde da Corte 
e Estados do Brasil, com a finalidade de preservar o bem público e particular, sujeito a 
ser alterado por contágio das embarcações de passageiros e mercadorias que 
demandavam o porto do Rio de Janeiro e as demais cidades litorâneas.  Seu regimento 
estabelecia as normas para vigilância sanitária nos portos do Estado, controle de 
mercadorias e comestíveis, bem como inspeção em matadouros e açougues públicos. 
 Em 1810 eram estabelecidas normas para vigilância de boticas, controle do 
exercício profissional, exames de cirurgiões para concessão de licença para praticar a 
medicina, bem como, exames de medicina e farmácia. 
 No ano seguinte, foi criado um estabelecimento permanente (Junta de 
Instituição Vacínica), sob a direção do Intendente Geral da Polícia da Corte e do Estado 
do Brasil e do Físico-mor do Reino e, a seguir, Institutos Vacínios em SP, MG, RGS.  
Em 1812, foi criado o Laboratório Químico-prático do Rio de Janeiro, sob inspeção do 
Ministério da Marinha. 
 A CF de 1824 não traz consigo nenhuma palavra especificamente sobre saúde, 
tanto pública ou individual. Consta, todavia, no art. 179, a prestação de socorros 
públicos. Estava assim organizada a Saúde Pública do Reino do Brasil. 
 
 
II - A Constituição Federal de 1891 – Primeira República 
 
 Durante a Monarquia, foram praticados alguns atos pelo Estado, visando a 
proteção da Saúde, no entanto, eram tímidas iniciativas apenas na área de saúde pública 
– denominados socorros públicos na CF/Império. 
 A CF 1891, não tratou diretamente do problema previdenciário ou de saúde.  
Art. 75.  Ficou reservado à União, a responsabilidade dos Serviços de Higiene relativos 
ao estudo das doenças, às medidas profiláticas, à defesa da disseminação de doenças 
exóticas e indígenas da Capital Federal, a estatística demógrafo-sanitário, a fiscalização, 
do exercício da medicina e farmácia, a análise das substancias importadas e o serviço 
sanitário marítimo dos portos.  Em consonância com o preceito constitucional, foram 
entregues em 1892 à Municipalidade do Rio de Janeiro os serviços de higiene que lhe 
cabiam, tendo a repartição encarregada de tais ações recebido o nome de Diretoria Geral 
de Higiene e Assistência Pública, que, desempenhava não apenas as funções clássicas 
de saúde pública, como também de assistência social. 
 
 
III - Constituição Federal de 1934 – Revolução 
 
 Na questão de assistência saúde, foram lançados os dispositivos constitucionais: 
art. 5, inc. XIX, “c”;  art. 10, inc. II, e parágrafo único., art. 121, par. 1, h;  art. 138. 
 A saúde passa à condição de direito supletivo do trabalhador no âmbito do 
Seguro Social fomentado pelos IAP’s – Instituto de Aposentadorias e Pensões, criados a 
partir de 1933. O Brasil dá início, assim, à previdência social e, portanto, à medicina 
previdenciária.   
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IV -  CF  de 1937 – Estado Novo 
   
 A Constituição abrangia os riscos sociais, bem como, a assistência médica ao 
trabalhador e a gestante.  A velhice, invalidez e os acidentes de trabalho também 
estavam protegidos.  Houve dispositivo normativo em seus arts. 16, XXVII, 18 e 137. 
 
 
V - CF de 1946 - Redemocratização/Parlamentarismo 
 A assistência à saúde ainda permanece direcionada exclusivamente ao 
trabalhador, ou seja, a medicina ainda é previdenciária. 
 É certo, todavia, que sob a égide da Constituição Federal de 1946, várias 
medidas foram tomadas em prol do crescimento da proteção à saúde, como por 
exemplo, a criação em 1953 do Ministério da Saúde. 
 A questão da saúde foi assim tratada constitucionalmente: art. 5, XV, B; art. 6, 
157, XIV, XV, e XVI. 
 
 
VI -  CF de 1967 - Militarismo 
  
 Na Constituição Federal de 1967, a questão assistência à saúde foi assim 
tratada, já consideradas as suas Emendas 1/69, 2/72, 7/77, e 24/83, em seu art. 8, XVII, 
c, par. 2; Título III, art. 165, IX, XV, XVI, par. 1. 
 Em 1975, é regulamentado o Sistema Nacional de Saúde, mediante a Lei. 
6.220 (revogado pela Lei n. 8.080/90). A partir deste evento, a assistência a saúde se 
sobrepõe a saúde pública, passando-se a almejar pela universalidade no atendimento.  O 
Sistema Nacional de Saúde é definido como: complexo de serviços do setor público e 
do setor privado, voltado para ações de interesse da saúde e na qual são estabelecidos os 
campos de ação dos diferentes órgãos que integram o referido sistema.199 

 

 

4.3.2.  Saúde na Constituição Federal de 1988. 

 

   Ana Paula Oriola de Raeffray faz um diagnóstico no sentido de que “no 

início dos anos 80, o modelo de assistência à saúde vigente, apurado durante a década 

de 70 já estava em patente declínio, pois os custos da assistência médica, diante da 

recessão econômica e da crise fiscal do Estado provocaram uma grave crise da 

Previdência Social, desestabilizando completamente esse modelo”.200 

   Ieda Tatiana Cury demarca que as reformas setoriais dos anos 80 do 

século XX, visando acesso universal, integralidade da atenção, ênfase em ações de 

promoção e proteção da saúde, descentralização e participação social, adquiriram 

expressão legal e institucional com a Constituição Federal de 1988. 

  O conceito constitucionalizado da saúde é dado por Alexandre de 

                                                 
199 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de, Direito da Saúde – De acordo com a Constituição Federal, São 
Paulo : Quartier Latin, 2005,respectivamente, pp. 138/139, 152/158, 167/172, 182/185, 201/208, 226/249; 
200 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de, Direito da Saúde – De acordo com a Constituição Federal, São 
Paulo : Quartier Latin, 2005, p. 260; 
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Moraes, ao definir que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197).201 

   

 

  As ações e serviços públicos em saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo-se em um único sistema, que deverá ser devidamente 

organizado de acordo com as diretrizes e preceitos constitucionalizados, elencados 

pontualmente por Moraes, senão vejamos: 

 
• descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
• atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 
• participação da comunidade; 
• financiamento do Sistema Único de Saúde nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  A Emenda Constitucional n. 
20/98 estabeleceu que a lei definirá os critérios de transferência de recursos para 
o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada 
a respectiva contrapartida de recursos (CF, art. 195, § 10); 

• liberdade na assistência à saúde para a iniciativa privada; 
• possibilidade de as instituições privadas participarem de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 

• vedação à destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas sem fins lucrativos; 

• vedação à participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiras na 
assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.202  

(Os grifos são nossos) 
 

   Giovanni Gurgel Aciole depois de expor a trajetória da saúde no Brasil, 

em três períodos, para ele constituídos de: I - O Estado Incipiente, a afirmação do 

Ideário Médico e o nascimento da Previdência Social;  II - A consolidação das bases 

estruturais dos Sistemas de Saúde e Previdência e sua relação vinculante (1930 – 1964); 

III - Gestação e parto da Reforma Sanitária;  ele finaliza o último período como a 

                                                 
201 MORAES, Alexandre de , Direito Constitucional, 19ª ed., São Paulo : Atlas, 2006, p. 734; 
202 MORAES, Alexandre de , Direito Constitucional, 19ª ed., São Paulo : Atlas, 2006, p. 734; 
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“Institucionalização do SUS e regulamentação do Sistema Suplementar de Saúde”, 

no qual define que: 

 

Um dos marcos da saúde pública no Brasil, foi o estabelecimento do 
Sistema Único de Saúde, em 1990, com a aprovação das Leis n. 8.080 e 8.142, “que 
ancora-se na definição da saúde como direito constitucional de cidadania e dever do 
Estado.  Como tal, sua execução operacional tem caminhado no sólido princípio de 
descentralização administrativa, ao mesmo tempo em que se efetiva a implementação de 
responsabilidade governamental em todas as esferas de governo. Sob o princípio da 
unicidade de governo reuniu, num comando único, as diversas instituições e serviços 
das esferas municipal, estadual e federal, respeitadas as competências administrativas de 
cada esfera de governo, e o pacto federativo que organiza a vida político-administrativa 
em municípios, estados e União. Esta fusão administrativa das unidades das três esferas 
de governo foi dada pelo principio da municipalização.203 

 

 

  Lenir Santos defende que “o direito à saúde, como direito público 

subjetivo, implica na garantia pelo Estado da adoção de políticas públicas que 

evitem o risco de agravo à saúde, devendo ser consideradas, nesse contexto, todas 

as condicionantes da saúde, como meio ambiente saudável, renda, trabalho, 

saneamento, alimentação, educação bem como a garantia de ações e serviços de saúde 

que promovam, protejam e recuperem a saúde individual e coletiva. Para a garantia 

dessas ações e serviços temos o Sistema Único de Saúde204, que deverá observar os 

seguintes princípios, vejamos: 

 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
I - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 
utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo: 

                                                 
203 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006, p. 245; 
204 SANTOS, Lenir, Da Reforma do Estado à Reforma da Gestão Hospitalar Federal: Algumas 
Considerações, Novembro/06, Disponível em:  
<http://www.idisa.org.br/site/download/DAREFORMADOESTADOAREFORMADAGESTAOHOSPIT
ALARFEDERALALGUMASCONSIDERACOES.pdf> Acessado em: 18.11.07; 
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a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 
básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.205 
 

 

  Raeffray destaca que “estruturalmente, o Sistema Único de Saúde está 

organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada, ou seja, em espaços 

populacionais preestabelecidos e segundo um critério de complexidade tecnológica. Em 

outras palavras, o SUS está fundamentado em princípios de descentralização, 

participação da comunidade, priorização das atividades preventivas, direção única em 

cada esfera de governo e atendimento integral”.206  

  Paulo Modesto ressalta que “a participação da comunidade é também 

princípio expresso do Sistema Único de Saúde (art. 198 da Constituição; art. 7º, VIII, da 

Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990). Essa participação privada, porém, não 

pode dizer respeito a formas de parceria exercidas mediante concessão ou 

permissão de serviço público, por duas razões já mencionadas. Em primeiro lugar, 

porque as ações e serviços de assistência à saúde são livres à iniciativa privada (art. 199, 

caput, da Constituição da República), não constituindo atividade exclusiva de Estado, 

passível de delegação executiva em sentido próprio. Em segundo lugar, porque a 

concessão e permissão de serviço incidem sobre atividades econômicas, onerosas, 

financiadas pelos próprios particulares-usuários mediante tarifas (art. 175 da 

Constituição). No sistema único de saúde as ações e serviços não apresentam natureza 

econômica e são oferecidos de forma universal e gratuita”.207 

  Como nos ensina Paulo César Melo da Cunha: a “Lei n. 8080, que regula 

em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde pública, executados isolada 

ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, já se admitindo, desde seu art. 

1°, a participação de pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado na sua 

prestação. O diploma, ao estabelecer o dever do Estado, não exclui o das pessoas, da 

                                                 
205 Art. 7, da Lei n. 8.080/90; 
206 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de, Direito da Saúde – De acordo com a Constituição Federal, São 
Paulo : Quartier Latin, 2005, PP. 282/283 
207 MODESTO, Paulo, Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais no BRASIL, 
Revista de Direito Administrativo, v. 1, Rio de Janeiro, 210: 195-212, out./dez, 1997, pp. 209/210; 
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família, das empresas e da sociedade (princípio da subsidiariedade)”208. 

  Para Giovanni Gurgel Aciole, o sistema privado na saúde, “além do 

papel complementar aos SUS, tem possibilitado verdadeira ação suplementar, 

representando opção de assistência para expressivo contingente de brasileiros. 

Duas características devem ser assinaladas, uma vez que, além disso, determinam a 

problemática que preside a discussão em tela, e definem possibilidades de relações entre 

os dois sistemas, considerado o que afirma o texto constitucional supracitado. Uma 

delas é a natureza mercantil-contratual das relações no sistema privado; a outra, a 

constituição de um forte elemento intermediário”209, que tem se realizado sob uma 

diversidade organizacional, no que constitui outra importante característica do setor.  

  Nessa diversidade são identificadas quatro grandes formas de 

organização  da oferta de prestadores de serviços de assistência médica privado: as 

medicinas de grupo, as cooperativas médicas, as empresas de autogestão e os planos 

administrados: 

 

a) As Medicinas de Grupo. É a organização dominante no sistema privado de 
saúde; constituíram-se como empresas médicas que administram planos de saúde; 
constituíram-se como empresas médicas que administram planos de saúde para 
empresas, indivíduos ou famílias, tendo, em geral, abrangência regional, com atuação 
dos maiores grupos nas grandes cidades, especialmente SP e RJ. 
b) Cooperativas médicas: esta é a modalidade  de assistência médica suplementar 
em que os médicos são simultaneamente sócios e prestadores de serviços e recebem 
pagamento de forma proporcional à produção de cada um, valorada e remunerada 
segundo a tabela de procedimentos elaborada pela Associação Médica Brasileira – 
AMB,  e, ainda, participam do rateio do lucro final, ou do prejuízo, obtido pelas 
unidades municipais, chamadas singulares.  As Unimeds seriam um exemplo. 
c) Planos próprios de empresas empregadoras: neste segmento as empresas 
administram programas de assistência médica para seus funcionários (autogestão) ou 
contratam terceiros para isto (congestão ou planos de administração).  O principal 
incentivo para o desenvolvimento destes planos foi o surgimento da previdência 
complementar, nos anos 1970.  Ex. Fundação de Seguridade Social da Petrobrás 
(Petros) foi o modelo para outras empresas que se seguiram, e que tem na Cassi do 
Banco do Brasil.. 
d) Setor filantrópico: a principal característica diferenciadora deste grupo reside no 
caráter “não-lucrativo” com que é tipificada sua natureza jurídica.  Podemos considerar 
que o modelo de assistência filantrópica data de quase quinhentos anos de existência em 
nosso País deixando profundas implicações nos traços culturais e sociais num território 
em que se busca substituir o princípio do assistencialismo como favor e benemerência 
pelo princípio do direito de cidadania que, na saúde, está expresso no SUS.  Com base 
nisto, teve reconhecimento no texto constitucional da saúde brasileira a prioridade na 
contratação/convenio da oferta complementar de serviços de saúde não prestados pelo 

                                                 
208 CUNHA, Paulo Cesar Melo da Cunha, A Regulação Jurídica da Saúde Suplementar do BRASIL, Ed. 
Lúmen Juris, RJ, 2003, p. 30; 
209 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006,  p. 261; 
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SUS.  Ex. Santas Casas. 
e)  As seguradoras de saúde: este é o segmento cujas empresas são as que menos 
prestam diretamente serviços de saúde; aqui sua atuação clássica é a ação intermediária 
de cobertura ou reembolso dos gastos com a assistência médica, ao prestador ou ao 
segurado, mediante condições e regras previamente estabelecidas em contrato.210 

 

 

  Por derradeiro, Joana Tavares da Silva esclarece que  “os serviços de 

saúde, no Brasil, assumem a feição de serviços de relevância pública.  A Constituição 

Federal não os subtraiu da esfera de livre atuação das pessoas privadas, nem confiou ao 

Estado sua titularidade exclusiva, não deixando, porém, de atribuir caráter de 

essencialidade à saúde, tratando-a como direito fundamental, pelo menos no que diz 

respeito ao mínimo existencial.  Assim, quando se afirma que a saúde é dever do 

Estado, isso quer dizer que este deve garanti-lo, mas não que deva oferecê-lo sempre de 

forma direta e exclusiva. A saúde deve ser assegurada pelo Estado, independentemente 

deste fazê-lo direta ou indiretamente, através da máquina pública ou do recurso a 

terceiros”.211 

  Dentro deste contexto é que se anuncia o próximo capítulo destinado ao 

Problema. 

 

                                                 
210 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006,  pp. 261/268; 
211 SILVA, Joana Tavares da, Terceirização de Serviços Médicos nos Postos de Saúde – Proc. n. 272.407-
6/00, Revista da Procuradoria Geral do TCE/RJ, n. 1, (nov. 2005) – Rio de Janeiro : O Tribunal, 2005, 
243/253 fls., p. 244; 
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5. CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR - ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

  A Lei Complementar n. 846, de 04.06.98, dispõe que o Poder Executivo 

poderá qualificar como Organizações Sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujas atividades sejam, em campo mais restrito que a legislação 

federal212, dirigidas à saúde e à cultura, podendo, para tanto, firmar com elas Contrato 

de Gestão, sob o regime de metas, resultados, baseados em indicadores apropriados, 

com o conseqüente repasse de verbas públicas e a sujeição ao controle público. 

  Além da restrição do campo de atuação das organizações sociais, a 

legislação paulista se diferencia da federal em três aspectos relevantes, conforme 

apontado por Paulo Eduardo M. Elias: a) a inclusão da Comissão Avaliadora (composta 

por representantes do Legislativo, do Executivo e do Conselho Estadual de Saúde); b) a 

restrição de produção de serviço exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS); c) 

adoção da nova modalidade de gestão apenas para novos equipamentos de saúde.213 

  Em linhas gerais, dentre os aspectos mais importantes da Lei 

Complementar nº 846, podemos destacar: 

 

• a criação de um Contrato de Gestão, caracterizado como um acordo firmado entre o 
poder público e a entidade qualificada como OSS, que permite a definição das metas e 
do tipo de assistência à saúde a ser desenvolvido pelo serviço; 

• a existência de uma comissão de avaliação dos Contratos de Gestão, com representantes 
do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão de Saúde e Higiene da Assembléia 
Legislativa e por profissionais especializados indicados pela Secretaria de Estado da 
Saúde, responsável por analisar os resultados obtidos com a execução do contrato; 

• a determinação que os hospitais gerenciados pelas Organizações Sociais de Saúde 
atendam exclusivamente aos pacientes do SUS; 

• a publicação do balanço e demais prestações de contas das OSS no Diário Oficial do 
Estado e respectivo controle destes pelo Tribunal de Contas do Estado; 

• a exigência de que a entidade tenha experiência de pelo menos cinco anos na 
administração de serviços próprios de saúde.214 

 

 

 

                                                 
212 Pela Lei n 9.637/98, art. 1°, as atividades são mais abrangentes: ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde; 
213 ELIAS, Paulo Eduardo M., A reforma do Estado no BRASIL: as organizações sociais de 
saúde/ Nivaldo Carneiro Junior, Revista de Administração Publica. Rio de Janeiro : Fundação Getulio 
Vargas,  v. 37, n. 2, (mar./abr. 2003), p.201-226; 
214 Fonte: Secretaria de Estado de Saúde - http://portal.saude.sp.gov.br/content/geral_acoes_oss.mmp 
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  Eliana Cassiano Verdade Nascimento destaca que “no Estado de São 

Paulo, o modelo de Organização Social de Saúde foi inicialmente pensado como 

alternativa de parceria Estado/Iniciativa Privada, como mecanismo para término de 

obras e colocação em operação de um conjunto de hospitais gerais inacabados existentes 

na área da Secretaria de Saúde”.215 

  Entre 1998 e 2001, deram-se as primeiras versões do Contrato de Gestão 

celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 

Saúde, e Organizações Sociais de Saúde, que se tornavam concomitantemente 

signatárias do Convênio-SUS padrão, conforme, por exemplo: 

 

1) Hospital Geral de Pedreira - Organização Social de Saúde – Associação 
Congregação de Santa Catarina; 
2) Hospital Estadual de Itaim Paulista - OSS – Congregação das Irmãs de Santa 
Marcelina; 
3) Hospital Estadual do Grajaú - OSS – Organização Santamarense de Ensino e 
Cultura – OSEC; 
4) Hospital Geral de Carapicuíba - OSS - Ação Comunitária Sanatorinhos; 
5) Hospital Geral de Pirajussara - OSS - SPDM Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Ciência/ Unifesp; 
6) Hospital Geral de Itapecerica da Serra OSS SECONCI Serviço Social da 
Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo; 
7) Hospital Geral de Itaquaquecetuba OSS - Congregação das Irmãs de Santa 
Marcelina; 
8) Hospital Estadual de Guarulhos - OSS - Irmandade da Santa Casa de São Paulo; 
9) Hospital Estadual de Itapevi - OSS - Ação Comunitária Sanatorinhos; 
10) Hospital Estadual de Diadema - OSS -SPDM Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Ciência/ Unifesp. 

 

 

  Walter Cintra Ferreira Junior informa que “os hospitais foram entregues 

equipados para as entidades gestoras sem que houvesse qualquer transferência 

patrimonial. Ou seja, os prédios hospitalares, com todos os seus equipamentos e 

materiais existentes, continuam a pertencer ao patrimônio do Estado. Todos os 

funcionários são contratados pela OSS, e a contratação de serviços e a de suprimentos, 

por sua vez, ocorre em moldes idênticos aos de uma entidade particular”.216 

                                                 
215 NASCIMENTO, Eliana Cassiano Verdade, Programa de Comunicação Integrada de marketing para o 
modelo organização social de saúde, implantado no Estado de São Paulo – uma experiência bem sucedida 
de parceria entre o setor público e a iniciativa privada, Monografia de conclusão MBA – Economia e 
Gestão de Organizações de Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob orientação do 
Prof. Renato Borgheresi, São Paulo, 2003, p. 9; 
216 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, p. 20; 
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  Ao longo do tempo, esses contratos passaram por mudanças, sendo “o 

melhor modelo de contratação de serviços, não o ótimo, será aquele que responda aos 

principais objetivos e metas da Secretaria e de cada hospital em particular, dada a sua 

localização geográfica que aponta diferentes necessidades loco/regionais”, conforme 

apontado por Marcio Cidade, que apresenta ilustrativamente tal evolução:217 

 

CONTRATO DE GESTÃO 1998/2000 CONTRATO DE GESTÃO APÓS 2001 
Dois instrumentos de relação : 

 Convênio SUS 

 Contrato de Gestão 

Um único instrumento de relação: 

 CONTRATO DE GESTÃO 

Duas fontes de receitas: 

 faturamento SI  / SIH 

 repasses SES 

Uma única fonte de receita: 

 CONTRATO DE GESTÃO 

Forma de financiamento: 
Primeiro ano 

 Repasses SES + faturamento SUS + 
desequilíbrio financeiro 
Segundo ano em diante 

 Faturamento SUS + 50% 
faturamento + 

 desequilíbrio financeiro 

Forma de financiamento: 

 Orçamento de custeio prefixado 

 Orçamento de investimento analisado para cada 
atividade e/ou serviço proposto 

Atividade/produção de cada hospital 

 Discutidas com os níveis locais/regionais e 
central, mais por necessidades urgentes do que 
de forma programada 

 Metas de produção semelhantes para todos os 
hospitais 

Atividade/produção de cada hospital 

 Pactuada e consensuada entre os níveis locais, 
regionais e central 

 Quantificação prévia, específica para cada 
hospital 

 Orçamento de atividades atrelado ao orçamento 
econômico-financeiro 

Forma de pagamento 

 Mensal, mediante apresentação de 
demonstrativo de despesas 

Forma de pagamento 

 90% do orçamento em doze parcelas mensais 
de valor fixo 

 10% do orçamento vinculado ao alcance de 
indicadores de qualidade 

AIH (SIH) e BPA (SIA) 

 utilizados apenas como registros para fins de 
faturamento ao SUS 

AIH (SIH) e BPA (SIA) 

 utilizados como fonte de informações da 
atividade pactuada e para análise dos 
indicadores 

Planilhas econômico-financeiras 

 utilizadas como instrumento de comprovação 
do desequilíbrio financeiro 

 conceituação não-padronizada para o 
preenchimento 

Planilhas econômico-financeiras 

 utilizadas como instrumentos de 
acompanhamento da execução do orçamento 
pactuado previamente 

 conceituação padronizada para o 
preenchimento 

Envio das informações à SES 

 em disquetes 

 em papel 

Envio Das Informações À SES 

 Em Disquetes (SIA E SIH) 

 Via web 

                                                 
217 GOMES, Marcio Cidade, A experiência da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Disponível: 
<www.fundap.sp.gov.br/escola/PAvGestaoPublica/material/MARCIO %20CIDADE .doc> Acessado em 
18.11.07; 
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CONTRATO DE GESTÃO 1998/2000 CONTRATO DE GESTÃO APÓS 2001 
Controle e Avaliação 

 33warealizado através de instrumento 
desvinculado do Contrato de Gestão 

 conceitos divergentes na apresentação dos 
dados 

 diversos interlocutores – comunicação 
decorrente de situações de demanda, de modo 
relativamente sistematizado 

Controle e Avaliação 

 realizado através de instrumentos instituídos 
pelo Contrato de Gestão 

 conceitos padronizados para a apresentação dos 
dados 

 interlocutores definidos com atribuições e 
funções específicas 

 instituição da Comissão de Acompanhamento 
para cada hospital 

 implantação de um Sistema de Custos 
Hospitalares padronizado  

 

  Essa evolução na postura dos contratos de gestão foi uma conseqüência 

da experiência advinda desse período inicial dos dois anos, considerando, ainda, como 

destaca Eliana Cassiano Verdade Nascimento, Assistente Técnica do Coordenador da 

Coordenadoria de Gestão de Controle de Serviços de Saúde da SES/SP, que Secretaria 

Estadual de Saúde dispunha de básica de dados acerca do volume de atividades 

realizado bem como dos recursos envolvidos no desenvolvimento desse processo, tanto 

pelo conjunto, quanto no nível individual dos hospitais, incluindo a identificação dos 

indicadores clássicos de produtividade hospitalar (permanência média, taxa de 

ocupação, números de saídas, atividades e procedimentos ambulatoriais, urgência e 

emergência), bem como informações do perfil de internações realizadas no período.218 

  Essa evolução fez com que se estendesse a rede hospitalar envolvida 

nesse tipo de gestão, e, conseqüentemente, um aumento expressivo nos orçamentos 

destinados a esses custeios. 

  Desde 1998, quando se iniciou o processo de contratualização com as 

Organizações Sociais de Saúde, até o ano de 2005, contabilizou-se um dispêndio de R$ 

3.967.204.604,00 (três bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, duzentos e quatro 

mil, e seiscentos e quatro reais).  No ano de 2005, foram repassados para o custeio 

dessas atividades em torno de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), e, para 

o ano de 2006, R$ 980.000.000,00 (novecentos e oitenta milhões de reais), conforme 

fonte da própria Secretaria Estadual de Saúde/SP.219 

                                                 
218 NASCIMENTO, Eliana Cassiano Verdade, Programa de Comunicação Integrada de marketing para o 
modelo organização social de saúde, implantado no Estado de São Paulo – uma experiência bem sucedida 
de parceria entre o setor público e a iniciativa privada, Monografia de conclusão MBA – Economia e 
Gestão de Organizações de Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob orientação do 
Prof. Renato Borgheresi, São Paulo, 2003, p. 21; 
219 BRASIL. Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES/SP.  Caderno de divulgação. 
“Organizações Sociais de Saúde”. Ano desconhecido, p. 9;  
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  Atualmente, 21 hospitais, três ambulatórios, duas farmácias e três 

laboratórios de análises clínicas, são administrados por Organizações Sociais de Saúde, 

disponibilizando-se, ao todo, 4.300 (quatro mil e trezentos) leitos no Estado de São 

Paulo, destinando-se em 2008, R$ 1,3 bilhão para esses contratos e novos a serem 

implantados, sendo que o maior valor, de R$ 83,5 milhões, será destinado ao Hospital 

Estadual Mário Covas, em Santo André. Na capital, o Hospital Geral de Pedreira terá 

R$ 81 milhões, seguido pelo Hospital Geral do Grajaú, com R$ 74,1 milhões. No 

interior o principal repasse será para o Hospital Estadual de Bauru, que receberá R$ 

62,9 milhões.220 Os valores variam conforme a quantidade de leitos e a complexidade de 

serviços de cada hospital.221 

  Cabe registrar que não compete nosso trabalho a avaliar se este modelo 

de gestão, vias organizações sociais de saúde, é ou não melhor para o Estado, ou mesmo 

se estão sendo eficientemente prestados, e, consequentemente, se trazem benefícios à 

população, mas simplesmente tentar mostrar aos interessados como se aplicam os 

contratos de gestão implantados no Estado de São Paulo, sob à égide da Lei 

Complementar n. 846/98, de forma que se proporcione e/ou alimente discussões a 

respeito, e possa desta forma contribuir com à Administração Pública. 

  Inobstante, se anuncia, em informativos gerais, que as opiniões têm sido 

favoráveis à sua implantação, como por exemplo, se destaca na cartilha da SES/SP, que 

o nível de satisfação varia de 80 a 90%. 

  No ensejo, em matéria publicada pela Revista Veja, intitulada de “O 

Custo da Saúde – A medicina avança, e salva mais vidas, mas está cada vez mais difícil 

para as pessoas, as empresas e os governos pagar esse progresso”222, noticia-se que os 

hospitais geridos diretamente pelo Estado são menos produtivos do que os públicos com 

gestão terceirizada, administrados por organizações sociais (OS), tomando-se, por base, 

três fatores: 

                                                 
220 BRASIL. Fonte: SES - http://portal.saude.sp.gov.br/content/geral_acoes_oss.mmp 
221 BRASIL. Fonte: SES - http://portal.saude.sp.gov.br/content/cocrehuuil.mmp 
222 Revista Veja, O custa da saúde – A medicina avança, e salva mais vidas, mas está cada vez mais difícil 
para as pessoas, as empresas e os governos pagar esse progresso, Edi. 2060 – ano 41 – n. 19, São Paulo : 
Ed. Abril, 14.05.08, pp. 92/98; 
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     Terceirizados (OS)  Adm. Dir. 
• Taxa de mortalidade  3,3 pacientes    5,3 paciente 

(por 1000 pacientes)  (por 1000 pacientes) 
 

• Taxa de ocupação média 81%    63% 
dos leitos 

 
• Gasto por leito   117 reais   183 reais. 

 

 

 

  Assim sendo, almejaremos expor, em partes, à aplicação desses 

contratos, da seguinte forma:  

 

1. planejamento; 
2. convocação e processamento das propostas; 
3. dispensa de licitação; 
4. contrato de gestão propriamente dito; 
5. controle público; 
6. características; 
7. publicidade; 
8. assessoria jurídica. 

 

 

  Por fim e de modo a não só expor os aspectos gerais dessa contratação, 

com análise da mesma, apresentamos ainda nossas sugestões para aprimoramento do 

modelo legal implantado. 
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5.1.  Planejamento 

 

 

  Para que possamos culminar na celebração do contrato de gestão se faz 

mister previamente planejarmos as pertinentes ações e prepararmos atos que darão 

ensejo à fase externa da contratação, tanto no aspecto orçamentário, instrumental, 

operacional, e outros mais que possam tentar assegurar a boa execução contratual, em 

atendimento ao princípio da eficiência, essência desta espécie de ajuste. 

  O sucesso da boa execução contratual começa na fase interna do 

processo, conforme destaca Marcos Juruena Villela Souto: “É essa fase que mais pode 

contribuir para um salutar desenvolvimento do procedimento licitatório, quer pelas 

preocupações da Administração em relação aos interessados, quer pelos cuidados que, 

internamente, devem ser tomados pelo controle hierárquico”.223 

  Os atos preparatórios internos seriam: elaboração do edital; realização de 

estudos orçamentários e seu comprometimento, bem como dos custos em gerais, 

baseados preferencialmente em pesquisas de mercado; descrição dos serviços; 

estabelecimento de parâmetros para metas e indicadores; manifestação da assessoria 

jurídica; enfim, uma séries de atos. 

  É nessa fase que serão preparados os dados a serem repassados aos 

eventuais interessados na elaboração de seus Projetos Operacionais, constituídos de três 

partes: a) discriminação detalhada dos serviços; b) cronograma de sua implantação; e c) 

orçamento dos serviços. 

  No ensejo, Valdir Ribeiro Borba advertia que “em nosso país, é muito 

freqüente o dirigente de organizações públicas e privadas aproveitar-se de alguns 

modismos administrativos. Esses administradores se esquecem, não sabem ou resolvem 

não aplicar uma ferramenta fundamental: o planejamento. A busca desesperadora por 

soluções paliativas de curto prazo é tão grande que as organizações põem de lado 

fatores importantíssimos para o seu sucesso.  O planejamento estratégico é o processo 

que realmente mobiliza as pessoas e a organização para construir o seu futuro”.224 

  Prossegue Borba, “na área de saúde, quer pública, privada, filantrópica 

ou supletiva, o caminho inicial é o do controle com responsabilidade para que se possa 
                                                 
223 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
31; 
224 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006, p. 66; 
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manter a entidade e sustentar o desenvolvimento tecnológico e organizacional em 

benefício da assistência direta.  Para isso é imprescindível fazer inicialmente a lição de 

casa, ou seja, equilibrar-se econômica e financeiramente, e, para tal, é essencial 

implantar núcleos de Controladoria técnica, operacional e administrativa, reunindo 

profissionais competentes, compromissados com a organização e comprometidos com 

resultados”.225 

  Domingos Santos Martins leciona que na seara da saúde, a 

Administração Financeira é o estudo das formas pelas quais alguns questionamentos 

podem ser resolvidos, como por exemplo:  

 

1. Que investimentos de longo prazo deveriam ser feitos em instalações 
hospitalares, equipamentos médicos, máquinas etc.? 
2. Onde seriam obtidos os recursos financeiros de longo prazo para financiar tais 
investimentos? 
3. Como administrar as atividades diárias, como cobrar as contas médicas de seus 
pacientes, como pagar os fornecedores, como realizar compras de medicamentos etc.?226 

 

 

  Sob o ponto de vista orçamentário, temos o Plano Plurianual – PPA, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA.    

  Como esclarece o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, “qualquer 

programa de governo, de médio ou longo prazo, pertinente a investimentos ou a 

despesas de caráter continuado deverá estar inserido no PPA, inclusive os passíveis de 

gestão por entidades do Terceiro Setor. Com autorização legislativa, o Plano Plurianual 

estabelecerá objetivos, diretrizes, metas e períodos para a execução da política 

governamental”227 (art. 167, § 1°, CF 88).  

  Em relação à LDO, o TCE/SP nos orienta: 

 
• Legalmente estabelecidas, antecedem e orientam a organização do orçamento anual e 

explicam de que forma serão executados, em cada exercício, as metas, prioridades e 
objetivos da administração. 

• A fixação das diretrizes orçamentárias é concebível como momento ideal para debates e 
determinação de quais despesas, investimentos, e finalidades deverão compor a 
proposta orçamentária do Executivo. Inicia-se nesta oportunidade o processo de 
transparência, embasado em um ordenamento legal, incentivador da participação 

                                                 
225 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006, p. 81; 
226 MARTINS, Domingos Santos, Administração financeira hospitalar, São Paulo : Atlas, 2005, p. 18; 
227 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 42; 
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popular em audiências públicas para a obtenção da melhor satisfação das necessidades 
coletivas. (art. 48, parágrafo único, LRF (LCF n. 101/00); 

• As diretrizes orçamentárias não contemplam medidas incompatíveis com o Plano 
Plurianual e por isso, logicamente, seus conteúdos estarão também vinculados ao 
contido na Lei Orçamentária Anual (LOA)”.228 (art. 166, § 4°, CF 88). 
 

 

  Por último, a Lei Orçamentária Anual – LOA : 

 
• A Lei Orçamentária contempla toda a política governamental projetada no Plano 

Plurianual (PPA) e detalhada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Sob o crivo do 
Legislativo, a Lei de Meios (LOA) estima arrecadações e autoriza gastos 
governamentais, necessários à materialização, por etapas, dos planos administrativos; 

• Na fase de execução do orçamento, os controles internos e externos verificam a 
regularidade das autorizações e realizações da Receita e Despesa; 

• Quanto ao cumprimento dos programas traçados previamente pelo Executivo, torna-se 
importante que os mesmos controles internos e externos (artigos 31 e 74, CF 88) 
estabeleçam confrontos, pautados nos dispositivos do Orçamento, do Plano Plurianual 
(PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o fito de consignar a correta 
execução do planejamento e a efetiva lisura da ação governamental”.229 

 

 

  Por derradeiro, cabe esclarecer que o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo decidiu no sentido de que os gastos decorrentes dos ajustes sob a forma de 

contrato de gestão não se enquadram nos limites para despesa com pessoal, 

estabelecidos no art. 19 da LRF, classificando a despesa no elemento “Outros Serviços 

de Terceiros” (3132).230 

 

  

                                                 
228 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, pp. 42/43; 
229 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 43; 
230 BRASIL. TCE/SP, na Consulta TC – 002149/006/02, em Sessão de 05.05.04. 
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5.2.  Convocação231 

 

 

  O  Estado de São Paulo convoca todos os interessados que preencham os 

requisitos legais por meio de edital de convocação, acompanhado da minuta do contrato 

de gestão e outros inerentes elementos em anexo, como resolução232 editada pela 

Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES, publicada em Diário Oficial do 

Estado, em atendimento ao art. 6°, § 3° da LC n. 846/98, em comento. 

  A fase externa do processo de contratação instaura-se com a publicação 

do edital de convocação, sendo este, nas lições de Marcos Juruena Villela Souto, o 

“primeiro momento em que a Administração leva a terceiros a sua pretensão”233, 

ressaltando-se, ainda, que, mutatis mutandis, “a licitação não se instaura com a abertura 

do processo, mas apenas o procedimento que vai resultar na sua realização.  A licitação 

só se instaura com a publicação do edital e se encerra com a adjudicação do objeto.”234 

  Pois bem, diferentemente da minuta do contrato, em que há uma 

padronização oficial, por meio de resolução235, como veremos mais adiante, os editais 

de convocação não têm sido vistos ao longo dos anos com uma padronização, se 

apresentando ainda com dispositivos que merecem algumas considerações. 

  Para melhor ilustração trazemos à baila alguns desses editais de 

convocação, escolhidos aleatoriamente, dos anos de 2004, 2006, 2007, e 2008, 

destacando-se as partes em comento: 

 

 

 

“Resolução SS - 82, de 17-9-2004 - Dispõe sobre a realização da Convocação Pública 
                                                 
231 Art. 6°, § 3°, da LC n. 846/98; 
232 “Resolução são atos, normativos ou individuais, emanados de autoridades de elevado escalão 
administrativo, como, por exemplo, Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou de algumas 
pessoas administrativas ligadas aoGoverno.  Constituem matéria das resoluções todas as que se inserem 
na competência específica dos agentes ou pessoas jurídicas responsáveis por sua expedição”, Carvalho 
Filho, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 2ª ed., Rio de Janeiro : Lumen Júris, 1999, p. 
92, que faz ainda um alerta para não nos confundirmos com as resoluções do Senado; 
233SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
163; 
234SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
170; 
235A Secretaria de Estado de Saúde editou Resolução SS n. 87, de 06-10-2006, estabelecendo o novo 
modelo de Contrato de Gestão para as parcerias com Organizações Sociais de Saúde para o 
gerenciamento de unidades de saúde; 
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a que alude o § 3º do artigo 6º da Lei Complementar 846, de 04-06-98) 
Artigo 1º - Realizar a presente Convocação Pública das entidades privadas sem fins 
lucrativos, que pretendam se qualificar como Organização Social de Saúde, nos 
termos da Lei Complementar 846, de 4 de junho de 1998 ou, que já possuam tal 
qualificação, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar Contrato de 
Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar o AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES CONSOLAÇÃO, criado pelo Decreto nº 48.949 de 16/09/2004, 
manifestem, por escrito, seu intento junto ao Titular da Pasta, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta Resolução.  
(...) 

Artigo 3º - As Organizações Sociais de Saúde interessadas em firmar Contrato de 
Gestão para gerenciar o AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CONSOLAÇÃO 
deverão apresentar à Secretaria Estadual de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir da manifestação de sua intenção conforme disposto 
no artigo 1º desta Resolução, um plano operacional que contemple, no mínimo:  
a) - discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população;  
b) - estimativa dos custos econômico-financeiros para a operacionalização dos 
serviços propostos;  
c) - cronograma de implantação dos referidos serviços. 
(...) 

§ 3º Serão fornecidos às instituições que manifestem seu interesse no prazo previsto no 
artigo 1º, todos os dados estruturais e de necessidades assistenciais referentes ao 
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CONSOLAÇÃO que deverão ser utilizados 
pelas instituições para elaboração do plano operacional.   
(...)” 
 

“Resolução SS nº 8, de 24 de janeiro de 2006 -  
Artigo 1º - Realizar a presente Convocação Pública das entidades privadas sem fins 
lucrativos, que pretendam se qualificar como Organização Social de Saúde, nos 
termos da Lei Complementar 846, de 4 de junho de 1998 ou, que já possuam tal 
qualificação, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar Contrato de 
Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar o CENTRO ESTADUAL 
DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA NORTE- CEAC ZONA NORTE, manifestem, 
por escrito, seu intento junto ao Titular da Pasta, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da publicação desta Resolução.   
(...) 
Artigo 3º - As Organizações Sociais de Saúde interessadas em firmar Contrato de 
Gestão para gerenciar o CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO DA ZONA NORTE 
deverão apresentar à Secretaria Estadual de Saúde, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da manifestação de sua intenção conforme disposto no artigo 
1º desta Resolução, um plano operacional que contemple as exigências contidas na 
documentação referida no § 3º, contendo, no mínimo:   
- discriminação detalhada da sistemática de coleta, realização e devolução de 
resultados dos exames de patologia clínica que serão efetuados pelo gestor do 
CEAC ZONA NORTE;   
- discriminação dos sistemas informatizados que serão implantados e seu 
funcionamento;  
- prazo para início efetivo do funcionamento da unidade.  
(...) 
§ 3º - Serão fornecidos às instituições que manifestem seu interesse no prazo 
previsto no artigo 1º, todos os dados estruturais e de necessidades de serviços 
referentes ao CEAC ZONA NORTE, que deverão ser utilizados pelas instituições para 
elaboração do plano operacional. 
(...)” 
“Resolução SS - 297, de 6-9-2007 
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Artigo 1º - Realizar a presente Convocação Pública das entidades privadas sem fins 
lucrativos, que já possuam qualificação como Organização Social de Saúde, nos 
termos da Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, para que, na hipótese de 
comprovado interesse em celebrar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da 
Saúde para Gerenciar o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE 
VOTUPORANGA,  manifestem, por escrito, seu intento junto ao Titular da Pasta, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta Resolução.   
(...) 
Artigo 3º - As Organizações Sociais de Saúde interessadas em firmar Contrato de 
Gestão para gerenciar o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE 
VOTUPORANGA deverão apresentar à Secretaria Estadual de Saúde, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da manifestação de sua  intenção, 
conforme disposto no artigo 1º desta Resolução, um Plano Operacional que contemple 
no mínimo:  
a) Discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população;  
b) Cronograma de implantação dos referidos serviços;  
c) Sistemática econômico-financeira da gestão;  
(...) 
§ 2º - Serão fornecidos às Instituições que manifestem seu interesse, no prazo 
previsto no artigo 1º, todos os dados estruturais e de necessidades de serviços 
referente ao AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE 
VOTUPORANGA, que deverão ser utilizados pela Instituições para elaboração do 
Plano Operacional.   
(...)” 
 

 

Resolução SS - 16, de 28-1-2008 
Artigo 1º - Realizar a presente Convocação Pública das entidades privadas sem fins 
lucrativos, que já possuam qualificação como Organização Social de Saúde, nos 
termos da Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, para que, na hipótese de 
comprovado interesse em celebrar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da 
Saúde para Gerenciar para gerenciar o Ambulatório Médico de Especialidades de 
Carapicuíba, manifestem, por escrito, seu intento junto ao Titular da Pasta, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da publicação desta Resolução. 
(...) 
Artigo 3º - As Organizações Sociais de Saúde interessadas em firmar Contrato de 
Gestão para gerenciar o Ambulatório Médico de Carapicuíba deverão apresentar à 
Secretaria Estadual de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a 
partir da manifestação de sua intenção conforme disposto no artigo 1º desta Resolução, 
um Plano Operacional que contemple, no mínimo:  
a) Discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à 
população;  
b) Cronograma de implantação dos referidos serviços;  
c) Sistemática econômico-financeiros para a operacionalização dos serviços 
propostos;  
(...)   

(Os grifos são nossos) 

 

 

 

  À vista dos referidos editais de convocação, teceremos algumas 
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considerações, destacando-se especialmente: 

 

1. alteração dos destinatários da convocação, com conseqüente diminuição do 

universo dos participantes; 

2. organização social de saúde - ausência de exigências quanto às condições 

econômicas e, especialmente técnicas para essa qualificação, e, conseqüente, 

contratação; 

3. ausência de prazos não padronizados; 

4. concentração de atos para manifestação dos interessados; 

5. prazos exíguos, se considerados os valores envolvidos e a complexidade do 

objeto contratual. 

 
 

5.2.1.  Destinatários da convocação  

 

  Observamos que no início (Res. n. 82/04 e Res n. 08/06), as convocações 

eram destinadas a todas entidades que já eram Organizações Sociais de Saúde e aos que 

pretendiam se qualificar a tal, restringindo-se, posteriormente, essa participação às já 

somente possuidoras dessa qualificação (Res. n. 297/07 e Res. n. 16/08). 

  Ocorre que ao se restringir essa participação, diminui-se o universo de 

potenciais candidatos e, consequentemente, a possibilidade de se auferir propostas mais 

interessantes236 para a Administração, não se dispondo, em contrapartida, quaisquer 

indícios de haver uma fase pré-qualificadora a todos os interessados, de forma que, 

posteriormente, pudessem “concorrer” a essas convocações, ampliando-se, por 

conseguinte, um leque maior de Organizações Sociais de Saúde a participar. 

  Pesa ainda o fato de, em não se adotando outros meios a ampliar este 

leque, estrangular sua oxigenação, e conseqüente sistema, beneficiando-se 

indevidamente um pequeno grupo privilegiado, criando-se uma espécie de elite 

prejudicial, como tratado por Mario Grynspan237. 

5.2.2.  Organizações Sociais 

                                                 
236 Aqui, preferimos usar a expressão “interessante” em vez de “vantajosa”, aludida no caput do art. 3° da 
Lei f. n. 8.666/93, uma vez que esta traz consigo um sentido de competição econômica, não adequável, 
em um primeiro momento de nossas escritas, à essa peculiar contratação, especialmente considerando ser 
precedida de Dispensa de Licitação – ausência de certame competitivo; 
237 GRYNSPAN, Mario, A Teoria das Elites e sua Genealogia Consagrada, BIB, RJ, nº 41, 1º semestre de 
1996; 
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  Para que uma entidade privada, sem fins lucrativos, possa firmar o 

Contrato de Gestão Hospitalar com o Poder Executivo do Estado de São Paulo, deverá 

ser qualificada como uma Organização Social de Saúde, e, para esta condição, atender 

determinados requisitos legais dispostos na Lei Complementar est. n. 846, de 06.06.98, 

especialmente em seus arts. 2°, 3°, e 4°, cuja disciplina é de competência de cada ente 

federativo, ou seja, a lei federal n. 9.637/98 não se aplica aos estados e municípios, e 

nem a lei estadual tem aplicação aos municípios. 

  Como bem lembra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCE/SP, “a qualificação é apenas uma “habilitação” que a entidade passa a possuir, pois 

não altera nem sua condição legal, nem suas características como pessoa jurídica. Assim 

o termo “Organização Social” não deve ser utilizado como substantivo para designar a 

própria entidade, o que pode com facilidade levar a erros de interpretação”.238 

  Neste sentido, a qualificação como Organização Social de Saúde é uma 

certificação emitida pelo Poder Executivo que habilita uma determinada entidade 

privada, sem fins lucrativos, a poder celebrar Contrato de Gestão.  Ninguém cria uma 

entidade já com o nome de Organização Social, devendo-se observar que, no profícuo 

destaque de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, o legislador optou por 

qualificar juridicamente as Organizações Sociais “emprestando tipologia que pode ser 

aproveitada por quaisquer das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos 

(ganhando forma de fundações ou associações), com o intuito de que possam gozar de 

determinados benefícios (previdenciários, fiscais, dentre outros) ou usufruir de certas 

vantagens”239, nada impedindo que, como destaca Marcos Juruena Villela Souto, “tanto 

as “fundações de apoio” como as “entidades de utilidade pública”, desde que atendidos 

os requisitos legais, se transformem em “organizações sociais” para fins de sua 

contratação direta”.240  

  As entidades privadas, sem fins lucrativos, são sob a forma de 

Associação Civil ou Fundações privadas, ambas regidas pelo Código Civil, 

respectivamente, em seus arts. 53 e 62.  As associações abrangem um conjunto de 

pessoas que se organizam para fins não econômicos. As fundações particulares são 

                                                 
238 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 80; 
239 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil – Teoria Geral, Editora Lumen 
Júris:Rio de Janeiro, 2008, p. 278; 
240SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
121; 
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universalidades de bens, personalizadas pela ordem pública, em consideração a um fim 

estipulado pelo fundador, podendo ou não visar fins econômicos.241 

 

 

5.2.2.1. Requisitos p/ qualificação da OSS242 

 

  Os requisitos para constituição de uma Organização Social de Saúde no 

Estado de São Paulo são inerentes às habilitações jurídicas e, minimamente, técnicas da 

entidade, ou seja, em relação à sua própria pessoa jurídica, e às atividades por ela 

desenvolvidas. 

 

 

5.2.2.1.1. Requisitos quanto ao ato de constituição da OSS243  

 

  Os requisitos específicos quanto ao ato de constituição da entidade 

privada, sem fins lucrativos, são: 

 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 
a)  natureza social de seus objetivos; 
b)  finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
c)  previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação superior e de 
direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria, definidos nos termos do 
Estatuto, assegurado àquele composição e atribuições normativas e de controle básicos 
previstos nesta lei complementar;  
d)  previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros da 
comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; 
e)  composição e atribuições da Diretoria da entidade; 
f)  obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios 
financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 
g)  em caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 
h)  proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 
membro da entidade; 
i)  previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe 
foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, 
em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização 
social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do 
Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados;” 

                                                 
241 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil – Teoria Geral, Editora Lumen 
Júris:Rio de Janeiro, 2008, pp. 272/273, ressaltam que “o art. 62, Parágrafo Único, deve ser interpretado 
de modo a excluir apenas as fundações de fins lucrativos”; 
242 Arts. 1 a 4°, da LC n. 846/98; 
243 Art. 2°, inc. I, da LC n. 846/98 
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  Note-se que as alíneas “a”  e  “b”, dizem respeito à essência da entidade, 

isto é, que ela tenha finalidade social e não lucrativa, esta, por sua vez, se caracteriza 

com à obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades, diferentemente do que ocorreria com as 

Sociedades244, cujos excedentes financeiros, advindos do seu lucro, podem/devem ser 

destinados aos seus sócios. 

 

 

5.2.2.1.2. Conselho de Administração245 

 

  Merece especial destaque o requisito quanto à previsão expressa de ter a 

entidade candidata à Organização Social um Conselho de Administração (arts. 2°, inc. I, 

“c”, 3° e 4°), que deverá se reunir ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano, e 

extraordinariamente, a qualquer tempo (art. 3, inc. V), tendo por desiderato prima facie 

à atividade primordial do controle básico do contrato, ao fiscalizar o cumprimento da 

diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as 

contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa (art. 4°, IX), tendo, ainda, 

atribuições normativas (art. 2°, inc. I, “c”, c/c art. 4°), sendo composto, de forma mista,  

por membros da própria entidade e de seus empregados (art. 3°, inc. I), ressaltando-se 

que, em sede federal, há expressa disposição no tocante à participação do próprio Poder 

Público246, e membros da sociedade civil247, trazendo esta última, na visão de Belarmino 

José da Silva Neto, “a possibilidade concreta da participação popular na gestão e 

controle das atividades desenvolvidas pelas organizações sociais, na medida em que foi 

previsto o assento de membros da sociedade civil naquele órgão de deliberação”.248

   

  Registre-se que os membros do Conselho não devem receber 

remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à entidade, podendo, 
                                                 
244 CC - Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, 
com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados; 
245 Arts. 2°, inc. I, “c”, 3° e 4°, da LC n. 846/98; 
246 Art. 3°, inc. I, “a”, da Lei f. n. 9.637/98; 
247 Art. 3°, inc. I, “b”, da Lei f. n. 9.637/98; 
248 SILVA NETO, Belarmino José da. Organizações sociais: a viabilidade jurídica de uma nova forma de 
gestão compartilhada. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002, p. . Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3254>. Acesso em: 14 jul. 2008; 
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todavia, receber ajuda de custo por reunião da qual participem (art. 3°, inc. VII), sendo 

vedado, aos membros eleitos ou indicados, um terceiro mandato, forçando-se, desta 

forma, que haja renovação de sua composição (art. 3°, inc. II), e, aos conselheiros, 

administradores e dirigentes, o exercício de cargo de chefia ou função de confiança no 

Sistema Único de Saúde – SUS (art. 5°). 

  Para melhor ilustração transcrevemos a seguir os respectivos dispositivos 

legais em comento, in verbis: 

 
Artigo 3º. - O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos do 
respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de 
qualificação, os seguintes critérios básicos: 
I - ser composto por: 
a)  até 55 % (cinqüenta e cinco por cento) no caso de associação civil, de membros 
eleitos dentre os membros ou os associados; 
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 
Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade 
moral; 
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade; 
II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho que não poderão ser 
parentes consangüíneos ou afins até o 3º. grau do Governador, Vice-Governador e 
Secretários de Estado, terão mandato de quatro anos, admitida uma recondução; 
III - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois 
anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto; 
IV - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem 
direito a voto; 
V - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano, e 
extraordinariamente, a qualquer tempo; 
VI - os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, 
prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual 
participem; e 
VII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da entidade devem 
renunciar ao assumirem às correspondentes funções executivas. 
 
Artigo 4º. - Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser 
incluídas entre as atribuições privativas do Conselho de Administração: 
I - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; 
II - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 
III - designar e dispensar os membros da Diretoria; 
IV - fixar a remuneração dos membros da Diretoria; 
V - aprovar os estatutos, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por 
maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros; 
VI - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a 
estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências; 
VII - aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o 
regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e 
benefícios dos empregados da entidade; 
VIII - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os 
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria; e 
IX - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 
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demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de 
auditoria externa. 
Artigo 5º. - Aos conselheiros, administradores e dirigentes das organizações sociais da 
saúde é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de 
Saúde - SUS. 

 

 

5.2.2.1.3. Comprovação de tempo de atividade249 

 

  Temos ainda outro requisito quanto à necessidade da entidade possuir 

serviços próprios de assistência à saúde há mais de cinco anos, cuja comprovação, 

conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deverá ser feita 

com uma “análise dos Estatutos da entidade, balanços e eventuais prestações de contas 

anteriores e comprovantes de dedicação às atividades previstas”.250 

  Trata-se, a nosso ver, de um requisito quanto à qualidade técnica da 

entidade, ou seja, através da comprovação de que ela exerce a atividade fim contratada 

há tanto tempo, tenta-se assegurar a boa execução contratual, em consonância, 

inclusive, com o espírito constitucional prescrito no art. 37, inc. XXI, in verbis: 

 

 Art. 37 (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (O grifo é nosso) 

 

 

  Com efeito, seria uma comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente ao objeto, assistência à saúde, sendo, todavia, em sede federal, Lei 

n. 8.666/93, vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo, de forma que iniba a participação de outras interessadas, o que 

significa, na visão de Marcos Juruena Villela Souto, “que não possa ser demandada 

prova de experiência anterior, fato que colocaria em risco a própria execução do 

contrato, em violação ao princípio da probidade administrativa, lançando a 

Administração em aventuras com profissionais desconhecidos e inexperientes.  A idéia 

                                                 
249 Art. 2°, parágrafo único, da LC n. 846/98; 
250 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos ao Terceiro 
Setor, 2007, p. 90; 
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do dispositivo foi vedar exigências para afastar candidatos estranhos, como ter 

experiência de x anos em tal lugar, ter executado tantas unidades de um determinado 

serviço ou produto ou ter realizado tantas obras no prazo máximo de x meses; restringe-

se a exigência a ter executado o tipo de bem, serviço ou obra, não importando quantas 

unidades ou em quanto tempo”.251 

  A crítica que se faz não é em razão dessa exigência, mas de ausência de 

outras mais, especialmente se considerarmos os valores envolvidos e a complexidade do 

objeto que demandam uma atenção especial no exame de suas qualificações. 

  Essas exigências devem ter por objetivo cercar a Administração de 

cautelas de forma que por meio delas se possa antever ou garantir a boa execução do 

contrato, uma vez que se satisfeitas o interessado se mostra hábil a encarar a difícil 

missão de administrar um hospital público, cujo contrato, em alguns casos, chegam a 

R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais)252. 

  Ademais, um dos fatores que contribuem inclusive para se conclamar a 

realização de licitação para a escolha da OSS é justamente por nessa se encontrar uma 

fase de habilitação dos participantes que antecede à analise dos preços, sendo nas 

modalidades de concorrência as que se apresentam com maiores exigências.253 

 

 

5.2.2.1.4. Aprovação do Secretário de Estado da Saúde254 

 

  Satisfeitos esses requisitos, a entidade deverá, ainda, receber aprovação 

do Secretário de Estado de Saúde255, em juízo discricionário, ou seja, em sua 

oportunidade e conveniência. 

  Com efeito, a natureza do ato de qualificação de uma entidade privada, 

sem fins lucrativos, em Organização Social é discricionária, ou seja, mesmo atendendo 

todos os requisitos legais para sua constituição, a sua qualificação neste sentido 

encontra-se na esfera da oportunidade e conveniência do Administrador Público, como 

se extrai do art. 2, inc. II, da Lei C. est. n. 846/98, no mesmo sentido em sede federal, 
                                                 
251 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris : RJ, 2004, 
p. 183; 
252 Vide em anexo relação de decisões do TCE/SP nos quais aparecem os valores contratuais; 
253 Art. 40, inc. VI, da Lei n. 8.666/93; 
254 Art. 2°, inc. II, da LC n. 846/98; 
255 A LC n. 846/98 fala da necessidade também da aprovação da Secretaria da Administração e 
Modernização do Serviço Público (art. 2°, inc. II), porém ela foi extinta pela Lei n. 10.341/99, sendo 
absorvida pela Secretaria de Governo de Gestão Estratégica; 
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art. 2, inc. II, da Lei n. 9.637/98, diferentemente quanto à qualificação de uma 

Organização Social de Interesse Público, cuja outorga é ato vinculado, conforme art. 1°, 

§ 2°, da sua instituidora Lei f. n. 9.790/99. 

  Assim sendo, a celebração do contrato é conseqüência do ato de 

qualificação, porém encontra-se no campo da expectativa de direito, como na regra 

geral dos contratos administrativos.  Inobstante, não se imagina qualificar uma entidade 

como Organização Social se não for para se firmar um Contrato de Gestão com o Poder 

Público. 

 

 

5.2.2.2. Efeitos da qualificação256 

  

  Os efeitos dessa qualificação são, principalmente, a possibilidade de a 

entidade candidata poder celebrar Contrato de Gestão com o Poder Público, e, 

consequentemente, lhes serem repassadas verbas públicas, e a declaração de interesse 

social e utilidade pública para todos os efeitos legais à entidade. 

 

 

5.2.2.3. Perda da qualificação257 

 

  O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como 

organização social quando constatado o descumprimento das disposições contidas no 

Contrato de Gestão, por meio de processo administrativo, assegurada ampla defesa (art. 

5°, LV da CR), respondendo os dirigentes da OSS, individual e solidariamente, pelos 

danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão, importando, em conseqüência, a 

reversão dos bens permitidos e dos valores lhes entregues, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

 

 

 

5.2.3.  Prazos não padronizados 

 

                                                 
256 Art. 13 da LC n. 846/98; 
257 Art. 18, da LC n. 846/98; 
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  A discricionariedade dessa contratação se dá inclusive na 

particularização dos prazos, ou seja, em cada caso se tem um prazo variado, tanto no 

que tange à demonstração do interesse em celebrar um contrato de gestão com o Poder 

Público, quanto ao relativo à apresentação do exigido Plano Operacional. 

  Entendemos não ser salutar, porque causa uma certa instabilidade na 

concessão desses prazos: para este caso eu concedo 5 dias, para aquele 3, e assim vai? 

Qual o critério adotado pela Administração?   

  Os interessados ficam sempre a mercê em cada caso dessa 

discricionariedade. Seria de bom alvitre que se estabelecesse desde já uma certa 

padronização. 

 

 

5.2.4.  Prazos distintos para manifestação do interesse na celebração do 

contrato e apresentação do Plano Operacional 

 

  Pelos referidos editais de convocação (arts. 1° e 2° do Edital), a 

Administração Pública estabeleceu dois tipos de prazos, um para manifestação do 

interesse em celebrar o eventual contrato de gestão e outro para à apresentação do Plano 

Operacional, a proposta técnica-comercial propriamente dita.   

  Ocorre que não vislumbramos razão de ser da distinção desses dois 

momentos, não se encontrando similar situação na Lei n. 8.666/93, salvo se a licitação 

fosse precedida de fase pré-qualificadora (art. 114, da Lei n. 8.666/93), o que não é o 

caso. 

  Ao agir desta forma, a Administração Pública pode dar ensejo às 

chamadas especulações de bastidores, uma vez que as entidades poderão saber quais, ou 

mesmo nenhuma, estariam participando e preparar seus Projetos Operacionais à vista de 

nenhuma desta ou daquela concorrente, podendo-se frustrar, assim, a lisura do processo.  

Portanto, se faz mister um único momento e prazo para as candidatas se manifestarem já 

com seus projetos operacionais. 

 

 

 

5.2.5.  Prazos exíguos para manifestação do intento para celebração do 

Contrato de Gestão e apresentação do Projeto Operacional. 
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  Constatamos que, pelos referidos editais de convocação, os prazos, para 

que as entidades candidatas à celebração do contrato manifestem seus intentos, variam 

entre 2 a 5 dias, e para apresentação de seus Planos Operacionais, de 3 a 10 dias, o que 

vislumbramos ser muitos diminutos, sob razões distintas, ainda mais se considerarmos 

os valores envolvidos (milhões e milhões), e à complexidade das atividades a serem 

desenvolvidas. 

  Com efeito, quanto mais dilatado o prazo para manifestação de interesse, 

maior a possibilidade de se contar com um número de interessados ampliado, e, 

conseqüentemente, a possibilidade de se auferir melhores propostas, no caso, planos 

operacionais. 

  No que tange à apresentação dos projetos operacionais, sendo maior o 

prazo, mais tempo se terá para suas elaborações e, conseqüentemente, maior 

probabilidade às qualidades das mesmas, tanto técnicas, quanto econômicas (as 

interessadas poderão ter mais tempo para estudos econômicos à quantificação de suas 

planilhas de custos). 

  Tomando-se por base a Lei f. n. 8.666/93, especialmente no tocante à 

modalidade licitatória da concorrência258, destinada para os maiores valores, 

verificamos que o prazo mínimo para a apresentação das propostas seria de 45 (quarenta 

e cinco) dias, em se tratando de tipo de “melhor técnica”  ou  “técnica e preço”, ou de 

30 (trinta) dias para os demais casos259, decursos de tempo estes, smj., satisfatórios, 

inobstante alguns autores, como Simone Zanotello, suscitarem ser esses dilatados 

prazos um dos fatores a tornar o processo da concorrência mais lento e oneroso, razão 

pela qual a seleção dessa modalidade de licitação deve ser fruto de uma análise 

criteriosa do administrador”.260 

  Para Marcos Juruena Villela Souto, trata-se de uma norma geral, devendo 

o prazo ser razoável, especialmente à vista do grau de complexidade do objeto da 

contratação, senão vejamos: 

 

Sendo o prazo norma geral, não podem os Estados, Municípios e Distrito 

                                                 
258 Art. 22, inc. I, da Lei n. 8.666/93; 
259 Art. 21, §, inc. I, “b” ou inc. II, “a”, da Lei n. 8.666/93; 
260 ZANOTELLO, Simone, Manual de redação, análise e interpretação de editais de licitação, São Paulo : 
Saraiva, 2008, p. 48; 
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Federal reduzi-lo; faculta-se-lhes, assim como à União, amplia-los sempre que o grau de 
complexidade do objeto da contratação o aconselhar. 

Nesse caso, a discricionariedade do administrador sofre apenas o limite da 
razoabilidade, conceito hoje amplamente difundido no campo do Direito Público.  Não 
é razoável, por exemplo, um prazo de quarenta cinco dias para apresentação de 
propostas para a construção de uma usina atômica, de uma hidroelétrica, de uma vila 
olímpica ou de uma cidade universitária. 

Para contratações de grande vulto, especialmente as que exigem projeto prévio 
ou as que demandam previsão no plano plurianual, deve ser concedido um prazo maior.  
Muitas vezes essa não-dilação é proposital, viabilizando apenas a apresentação de 
ofertas por aqueles que, previamente e por meios alheios à moralidade, tenham 
conhecimento da abertura da licitação.261 (O grifo é nosso) 

 

 

  Sobre o tema, Marçal Justen Filho assevera que: 

 

O prazo mínimo, que deve mediar entre a divulgação do aviso e a data de 
comparecimento dos interessados (para entrega das propostas ou participação no 
evento), destina-se a permitir que os eventuais interessados avaliem a conveniência 
de sua participação no certame, obtenham as informações necessárias e elaborem as 
suas propostas ou (na hipótese de concurso) preparem a obra que apresentarão para 
disputa.  Em princípio, o prazo é tanto mais elevado quanto mais complexa se 
configurar a elaboração da proposta ou da atividade relativa ao concurso.262 

 

  Prossegue o autor: 

 

(...)A única alternativa reside na supressão do rigorismo e da inflexibilidade. 
Devem estabelecer-se prazos mínimos reduzidos, com a faculdade de sua ampliação, 
especialmente em face de reclamos ou manifestações justificados de interessados. 

A fixação de prazo deverá ser estabelecida com maior margem de 
discricionariedade por parte da Administração, mas reconhecida a obrigatoriedade da 
motivação das escolhas. Se os particulares reputarem que o prazo é insuficiente ou 
inadequado, deverão manifestar-se em face da autoridade pública.  Esta não poderá 
manter o prazo original mediante simples e mera invocação de sua própria autoridade.  
Deverá examinar os argumentos concretos e decidir em face deles pela manutenção ou 
ampliação dos prazos inicialmente fixados.  Essa seria uma reforma essencial a ser 
promovida na Lei de Licitações.263 
 

 

  Por fim, Carlos Ari Sundfeld, citado por Marçal Justen Filho, “considera 

a suficiência do prazo como condição de validade da licitação”.264 

 
                                                 
261 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, 
pp. 164/165; 
262 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, pp. 189/190; 
263 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, p. 194; 
264 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, p. 194; 
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5.2.6.  Plano Operacional 

 

  Não se trata aqui de tecermos críticas quanto ao Plano Operacional 

exigido, apenas associá-lo às mesmas características do seu similar na Lei de Licitações 

– Lei n. 8.666/93. 

  Às instituições candidatas, são fornecidos os dados estruturais e das  

necessidades dos serviços, os quais deverão ser utilizados pelas instituições interessadas 

na elaboração do exigido Plano Operacional, devidamente detalhado, consistente em 

três aspectos: 

 

a) discriminação detalhada dos serviços; 

b) cronograma de sua implantação; 

c) orçamento dos serviços. 

 

 

  Os dados fornecidos, como já dito antes, são elaborados na fase interna 

do processo da contratação; quanto mais fidedignos, mais real a situação é retratada, o 

que é bom para ambos os lados.  

  Esses dados são técnicos e econômicos, ou seja, servem para que o 

interessado possa discriminar os serviços e/ou atividades a serem prestadas, dentro de 

um cronograma, as quais serão devidamente remuneradas. 

  O projeto operacional apresentado se vinculará ao contrato e na sua 

execução, fiscalizados e controlados. Ele se afeiçoa, na parte técnica, no chamado 

Projeto Básico e/ou Projeto Executivo, aludidos na Lei n. 8.666/93, que, em seu art. 6°, 

incs. IX e X, os define e estabelece os seus conteúdos, in verbis:  

 

Art. 6. (...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
 
        a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra 
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
        b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 



 129

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
        c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
        d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 
        e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 
a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso; 
        f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
 
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT; 

 

 

  O Projeto Básico é tão importante que, conforme constatamos, a 

legislação traz várias prescrições a respeito, como bem assinala Marçal Justen Filho, ao 

lecionar que: “A minúcia do inc. IX revela a relevância do tema para a Lei. O projeto 

básico deverá representar uma projeção detalhada da futura contratação, abordando 

todos os ângulos de possível repercussão para a Administração. Deverão ser abordadas 

as questões técnicas, as financeiras, os prazos, os reflexos ambientais (inclusive por 

força do art. 225, inc. IV, da CF) etc”, destacando-se, ainda, que o “conteúdo do projeto 

básico dependerá da natureza do objeto a ser licitado.  Deverá ser tanto mais complexo e 

minucioso na medida em que assim o exija o objeto da futura contratação.”265 

  

                                                 
265 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, p. 106; 
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5.3.  Dispensa de licitação266 

 
 

  Após o recebimento das propostas, isto é, dos Planos Operacionais dos 

candidatos, elas serão analisados pela Secretaria de Estado de Saúde que decidirá, 

escolherá, por um deles, ou mesmo nenhum, num juízo discricionário267, vindo a 

culminar em uma Dispensa de Licitação, fundamentada no § 1°, do art. 6°, da LC est. n. 

846/98, combinado com o art. 26, da Lei Federal n. 8.666/93, conforme se depreende do 

preâmbulo de um modelo de contrato, in verbis: 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Saúde, (...), tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar nº 
846, de 4  de junho de 1998, e considerando a declaração de dispensa de licitação 
inserida nos autos do Processo nº ............................., fundamentada no § 1º, do 
artigo 6º, da Lei Complementar nº  846/98, combinado com o artigo 26, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ainda em 
conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, 
estabelecidos na Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90 , com fundamento na 
Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do 
Estado de São Paulo, em especial o seu artigo 218 e seguintes, RESOLVEM  celebrar o 
presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no(a).................. cujo uso fica 
permitido  pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:268 
 

 

 

  Para melhor ilustração, seguem abaixo os respectivos dispositivos legais: 

 

 LC n. 846/93 

Artigo 6º. - Para os efeitos desta lei complementar, 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 uma parceria entre as partes para fomento e execução 
de atividades relativas à área da saúde ou da cultura. 
§ 1º. - É dispensável a licitação para a celebração dos contratos de que trata o 
"caput" deste artigo. 

 (...) 
 

 

Lei n.8.666/93 
                                                 
266 Art. 6°, § 1°, da Lei n. 8.666/93; 
267 Art. 2, inc. II, da LC n. 846/93; 
268 BRASIL. SES/SP. Resolução n. 87, de 06.10.06 estabeleceu modelo de contrato, tratado no capítulo 
seguinte; 
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do 
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
        Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
        I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso; 
        II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
        III - justificativa do preço. 
        IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

 

 

  Verifica-se, portanto, inexistir quaisquer critérios objetivos, muito menos 

prévios, a abalizar um determinado juízo de valor, e, quando presentes mais de uma 

entidade interessada, a definir o favorito, preferido, em detrimento de outros que podem, 

em contrapartida, se sentir prejudicados, em um ambiente de insegurança e incerteza, 

por vício de desrespeito ao princípio da igualdade, podendo, em conseqüência, ser 

comprometida a moralidade, lisura, do processo de contratação, inobstante o dever de 

justificar a escolha e preço, pois não ser esta, censurável ou controlável, sequer 

recorrível, por ser decorrente de um poder discricionário. 

  Celso Antônio Bandeira de Mello já advertia que: 

 

 

Todo questionamento que possa caber – e cabe, diga-se, desde já – não diz 
respeito à viabilidade de um contrato entre Estado e um terceiro, mas a alguma 
particularidade de disciplina que se lhe queira outorgar. No caso, o tema se propõe 
porque a lei disciplinadora das “organizações sociais” pretendeu, inconstitucionalmente, 
permitir que travem contratos administrativos com o Poder Público sem licitação e sem 
qualquer cautela, mesmo a mais elementar, resguardadora dos princípios constitucionais 
da impessoalidade (prestante para assegurar o princípio da moralidade) garantidora dos 
interesses públicos).269 

 

 
 
 

  Luciana Ferreira Leite Pinto já advertia que  “a censura está direcionada 

aos critérios de qualificação de pessoa jurídica de direito privado como organização 

social.  Mais especificamente, o que se questiona é a ausência de critérios objetivos para 

a qualificação da entidade que estará, com isso, apta a receber bens públicos, móveis ou 

                                                 
269 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 234; 
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imóveis, verbas públicas e servidores públicos custeados pelo Estado”.270 

  Neste sentido, muitas dúvidas podem pairar no ar. Afinal, o que deve 

uma Organização Social de Saúde fazer para que o seu Projeto Operacional seja o 

escolhido?  Qual o critério que se deve seguir, o técnico ou preço?  Por que uma 

determinada Entidade ou Plano Operacional é escolhido em detrimento do outro?  O 

que deve prevalecer dentre os três itens constantes do Plano Operacional à definir ou 

garantir a opção pela vencedora, ou seja, a) discriminação dos serviços de assistência à 

saúde a serem oferecidos à população;  b) estimativa dos custos econômico-

financeiros para a operacionalização dos serviços propostos; ou o c) cronograma de 

implantação dos referidos serviços? 

  Marçal Justen Filho se posiciona, com base em princípios gerais 

aplicáveis, não sendo admissível a liberdade total da Administração “para realizar o 

contrato de gestão, sem maiores parâmetros jurídicos. O contrato de gestão não é uma 

espécie de porta aberta para escapar das limitações do direito público. Portanto, e até em 

virtude da regra explícita do art. 37, inc. XXI, da CF/88, o Estado é obrigado a submeter 

seus contratos de gestão ao princípio da prévia licitação”, construindo seu entendimento 

com base no respeito a dois princípios fundamentais da licitação, quais seriam: a) 

indisponibilidade do interesse público, traduzida na impossibilidade de se escolher 

qualquer uma proposta, mas sempre a melhor;  b) isonomia, materializada no direito de 

todas serem tratadas igualmente, não se admitindo distinções fundadas em escolhas 

meramente subjetivas, sendo, portanto, incompatível com o princípio da isonomia 

escolher determinada organização social e excluir outra(s) para realizar contrato”.271  

Justen Filho conclui, então, que se houver mais de um interessado, realiza-se a licitação, 

do contrário e sendo o caso, contrata-se por inexigibilidade de licitação. 

  Maria Sylvia Zanello Di Pietro leciona que “a escolha desta não poderia 

prescindir de licitação ou de outro procedimento adequado para assegurar o princípio da 

isonomia entre os possíveis interessados.”272 Por isso mesmo, “para que a organização 

social se enquadrasse adequadamente nos princípios constitucionais que regem a gestão 

do patrimônio público e que existem exatamente para proteger esse patrimônio, seria 
                                                 
270 LEITE PINTO, Luciana Ferreira, O “Contrato de Gestão” : Instrumento para a Reforma da 
Administração Pública, orientação de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo - USP, 2004, p. 169; 
271 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, pp. 270/271; 
272 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 270; 
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necessário, no mínimo:   

 

a. exigência de licitação para escolha da entidade;  
b. comprovação de que a entidade já existe, tem sede própria, patrimônio, capital, 
entre outros requisitos exigidos para que uma pessoa jurídica se constitua validamente; 
c. demonstração de qualificação técnica e idoneidade financeira para submissão 
aos princípios da licitação; 
d. submissão aos princípios da licitação; 
e. imposição de limitações salariais quando dependam de recursos orçamentários 
do Estado para pagar seus empregados; 
f. prestação de garantia tal como exigida na organização social, pelo fato dela 
administrar patrimônio público.”273 

 

 

  Celso Antônio Bandeira de Mello é manifestamente contra à adoção de 

dispensa de licitações, porque: 

 

(...) Trata-se, pois, da outorga de uma discricionariedade literalmente inconcebível, 
até mesmo escandalosa, por sua desmedida amplitude, e que permitirá 
favorecimentos de toda espécie. 

Há nisto uma inconstitucionalidade manifesta, pois se trata de postergar o 
princípio constitucional da licitação (art. 37, XXI) e, pois, o princípio constitucional 
da isonomia (art. 5°), do qual a licitação é simples manifestação punctual, conquanto 
abrangente também de outro propósito (a busca do melhor negócio). 

107. Não se imagine que pelo fato de o art. 37, XXI, mencionar a 
obrigatoriedade de licitação, salvo nos casos previstos em lei, o legislador é livre para 
arredar tal dever sempre que lhe apraza.  Se assim fosse, o princípio não teria 
envergadura constitucional; não seria subordinante, pois sua expressão só se 
configuraria ao nível das normas subordinadas, caso em que o disposto no preceptivo 
referido não valeria coisa alguma. A ausência de licitação obviamente é uma exceção 
que só pode ter lugar nos casos em que razões de indiscutível tomo a justifiquem, até 
porque, como é óbvio, a ser de outra sorte, agravar-se-ia o referido princípio 
constitucional da isonomia. Por isto mesmo é inconstitucional a disposição do art. 24, 
XXIV, da Lei de Licitações (Lei 8.666/93, de 21.6.93) ao liberar de licitação os 
contratos entre o Estado e as organizações sociais, pois tal contrato é o que ensancha a 
livre atribuição deste qualitativo a entidades privadas, com as correlatas vantagens; 
inclusive a de receber bens públicos em permissão de uso sem prévia licitação. 
 Seja como for, o certo e indiscutível é que a ausência de critérios mínimos 
que a racionalidade impõe no caso e a outorga de tal nível de discrição não são 
constitucionalmente toleráveis, seja pela ofensa ao cânone básico da igualdade, seja 
por desacato ao princípio da razoabilidade (que também se impõe às leis, como bem 
o demonstra Carlos Roberto Siqueira Castro67).274 (O grifo é nosso) 

 

 

                                                 
273 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 270; 
274 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, pp. 238/239; 
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  José Afonso da Silva associa a necessidade da realização da licitação 

como uma expressão da moralidade pública e igualdade, uma vez que ela é “um 

procedimento administrativo destinado a provocar propostas e a escolher proponentes 

de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder 

Público. O princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como 

regra, ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosos para a Administração 

Pública”.275 

  Outro aspecto que corrobora à realização de licitação é nesta estar 

prevista uma fase de habilitação, donde se examinariam, como ocorre nas concorrências 

públicas, as condições jurídicas, fiscais, econômicas, e técnicas,  inerentes à 

candidata276, de modo que, inclusive, possa se garantir, especialmente em relação a 

essas duas últimas, à boa execução contratual, em total consonância com o espírito 

constitucional emanado do art. 37, inc. XXI, in verbis: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (O grifo é nosso) 

 

 

  Cabe registrar que tramita no Supremo Tribunal Federal - STF, Adin’s 

n.s 1.923-6 e 1.943-1, ajuizadas em 01.12.98 e 13.01.99, onde se discute a 

constitucionalidade da Lei f. n. 9.637/98, especialmente no tocante à possibilidade de 

contratação direta, por meio de dispensa de licitação, das organizações sociais, com 

desrespeito a princípios constitucionais. 

 

  

                                                 
275 SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9 ed.,, São Paulo : Malheiros Editores, 
1992, p. 573; 
276 Art. 40, inc. VI da Lei n. 8.666/93; 
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  Para nós, haver-se-ia de se realizar o pertinente certame licitatório, em 

conformidade com o tipo escolhido, no caso, adequadamente técnica e preço, e critérios, 

claros e objetivos, “previamente estabelecidos no ato convocatório, e de acordo com os 

fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 

licitantes e pelos órgãos de controle”, conforme se extrai do art. 44, e art. 45, caput, da 

Lei f. n. 8.666/93. “Os critérios são os modos pelos quais os fatores serão sobrepesados 

e medidos (...). Esse conjunto deve estar inteiramente assentado no ato convocatório, de 

sorte que a tarefa da Comissão será a de aplicá-lo, objetivamente, a cada proposta”, 

como destaca Jessé Torres277 

  Para Alexandre Santos Aragão: 

 

(...) o contrato de gestão realmente não possui natureza contratual: visa à realização 

de atividades de interesse comum do Estado e da entidade da sociedade civil, não possuindo, 

salvo se desvirtuado, caráter comutativo.68 Esse fato, no entanto, apenas exclui a 

obrigatoriedade da licitação formal, tal como prevista nas minúcias da Lei n. 8.666/93.  

Nada leva, contudo, a que o órgão público “contratante” possa deixar de realizar um 

procedimento objetivo de seleção entre as organizações sociais qualificadas no seu âmbito  

de atuação para que, de forma impessoal, escolha com qual delas irá realizar a parceria.  

 Essa obrigatoriedade deflui dos princípios da moralidade, razoabilidade, igualdade, 

impessoalidade, economicidade e da motivação, contemplados na Constituição Federal (arts. 37 

e 70), na Lei n. 8.666/93 (art. 3°), mesmo para os casos de dispensa de licitação (art. 24, XXIV 

c/c 26, parágrafo único), e na própria Lei n. 9.637/98 (art. 7°).  Não se pode confundir o fato da 

licitação ser dispensável com a escolha livre, desmotivada e sem publicidade prévia, que violaria 

os princípios do Estado de Direito. 

Se o Estado possui critérios objetivos de discriminação para, excluindo todas as demais 

entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, celebrar contratos de gestão apenas com as 

organizações sociais, já que estas passaram pelo respectivo processo de qualificação – daí o art. 

24, XXIV, da Lei n. 8.666/93 -, não há, todavia, qualquer distinção razoável que se possa 

fazer a priori entre elas.278 

  

                                                 
277 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres, Comentários à lei das licitações e contratações da administração 
pública, Ed. Renovar, 3º ed. , 1995, p. 285; 
278 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, pp. 
748/749; 
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  Inobstante, nas “situações de dispensa ou inexigibilidades, as entidades 

privadas sem fins lucrativos observarão o disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/93, 

devendo ser a ratificação ser procedida pela instância máxima de deliberação da 

entidade, sob pena de nulidade”.279 

  Em razão da adoção excepcional O Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo é pontual a diagnosticar esta situação anômala e advertir: 

   

A dispensa de certame151 aumenta a responsabilidade do Administrador Público em 
evidenciar a transparência do processo de escolha da Organização Social152. 
 Devem ser utilizados procedimentos que realcem e dêem nitidez a essa transparência, 
como por exemplo: 
• divulgar publicamente sua intenção de terceirizar o gerenciamento e/ou a execução das 

atividades, apresentando uma minuta do Contrato de Gestão que pretende firmar, com todas 
as condições que deseja estabelecer no ajuste; 

• convocar publicamente as entidades interessadas em firmar o ajuste, solicitando que 
apresentem propostas para a execução do objeto do futuro contrato; 

• realizar sessão pública para a leitura das propostas apresentadas e 

• divulgar publicamente o resultado da seleção, justificando os fatores que foram considerados 
relevantes para a escolha da entidade escolhida ao final do processo.280 

 

 

  O Tribunal de Contas da União também adverte sobre o uso cauteloso do 

expediente das dispensas de licitação para a contratação das organizações sociais, no 

seguinte sentido: 

 

 8. Ora, se a dispensa de licitação se configura em exceção à regra constitucional 
e, mais, se o instituto incide sobre situações nas quais a realização de licitação seria 
viável, claro está que o art. 24 da Lei n. 8.666/93 deve ser aplicado com o máximo de 
rigor e cautela, de modo a se evitar a utilização indevida da autorização legal para fugir 
à realização da licitação.281 
 

   

                                                 
279  ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 
750; 
280 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 89; 
281 BRASIL. TCU – Acórdão n. 421/04, proc. n. 019.027/03-3, DOU em 29.04.04, item 8; 
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5.4.   CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR – EST./SP   

 

 

  Para os efeitos de legislação local que segue a mesma definição 

federal282, o Contrato de Gestão seria o “o instrumento firmado entre o Poder 

Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de 

uma parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas à 

área da saúde ou da cultura”283, “objetivando discriminar as atribuições, 

responsabilidades e obrigações das partes na operacionalização da gestão da referida 

unidade, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, 

bem como a sistemática econômico - financeira da gestão”.284 

  Para que se possa haver a sua celebração, se faz mister a sua aprovação 

perante o Conselho de Administração da entidade convocada, e, posteriormente, 

submetido à chancela do Secretário de Estado de Saúde –SES/SP, que poderá promover 

o Ato de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 6, § 1°, da LC est. n. 846/98, visando 

à efetiva contratação, observados demais requisitos da lei, como publicação desses atos. 

  A lei285 estabelece alguns preceitos para a elaboração dos contratos de 

gestão, além da observância dos princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, seguindo basicamente a mesma estrutura dos contratos de gestão em seara 

federal, como observa Walter Cintra Ferreira Junior, quais seriam eles: 

  

• especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, estipulação 
das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execução, bem como a previsão 
expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 
mediante indicadores de qualidade e de produtividade; 

• estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de 
qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das 
organizações sociais no desempenho de suas funções; 

• atendimento aos princípios dos SUS expressos na Constituição Federal, em seu art. 
198,  e na Lei f. n. 8.080, de 19.09.90, em seu art. 7°; 

• atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde.286 
 

                                                 
282 Art. 5°, da Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
283 Art. 6°, caput, da LC n. 846/98; 
284 Art. 2° da Resolução da SES n. 16, de 28-1-2008 - Edital de Convocação, em anexo, em consonância 
com o art. 7° da LC n. 846/98; 
285 Art. 8°, da LC n. 846/98; 
286 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, p. 40; 
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  A Secretaria de Estado de Saúde – SES/SP, por meio da Resolução n. 87, 

de 06.10.06, em vigor desde 15.12.06, estabeleceu um novo modelo de Contrato de 

Gestão, para as parcerias com Organizações Sociais de Saúde – OSS, no gerenciamento 

de unidades de saúde, adotando-se modelo distinto para os contratos para implantação, 

operacionalização e gestão de unidades laboratoriais, com base na Resolução n. 06, de 

20.01.06. 

 

 

5.4.1.  Modelo de Contrato para gerenciamento de hospitais, excluída a 

parte ambulatorial 

 

  Como dito anteriormente, o presente modelo encontra-se padronizado na 

Resolução n. 87, de 06.10.06, em vigor desde 15.12.06, cujas linhas mestras são: 

 

 

5.4.1.1.  Menção que será regido pela pertinente legislação287 

 

  O contrato faz expressa menção à Lei Complementar n. 846, de 04.06.98, 

inclusive para efeitos de dispensa de licitação288, em combinação com o art. 26, da Lei 

n. 8.666/93, bem como a sua sujeição aos princípios norteadores do Sistema Único de 

Saúde, estabelecidos na Leis Federais n. 8.808/90 e n. 8.142/90, com fundamento na 

Constituição Federal, especialmente no art. 196 e segs., e na Constituição do Estado de 

São Paulo, especialmente em seus arts. 218 e segs.. 

  Aproveitando o ensejo, cabe destacarmos que não procedemos à 

verificação do porquê de se ter legislado com base em lei complementar, se o processo 

legislativo demanda tão somente uma lei ordinária, como ocorre em sede federal, Lei n. 

9.637/98. Inobstante, entendemos que seja em virtude de nela constar a alteração de 

dispositivo de lei de igual estatura, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado de 

São Paulo. 

  Questão passível de questionamento é à aplicação ou não das normas 

gerais inerentes aos contratos administrativos, disciplinadas pela Lei n. 8.666/93?  A 

resposta se encontra no capítulo anterior, reservado aos Contratos de Gestão, 

                                                 
287 Adotamos este tipo de expressão tomando como o seu exemplo no caput do art. 40 da Lei n. 8.666/93; 
288 Art. 6°, § 1°, da LC n. 846/98; 
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especialmente no tocante à parte relativa à sua natureza jurídica, cuja definição poderá 

ou não ensejar na sua aplicação, tendo as posições mais marcantes defendidas por 

conceituados juristas. 

 

 

5.4.1.2. Partes contratuais 

 

5.4.1.2.1. Poder Executivo do Estado de São Paulo 

 

  O Estado de São Paulo é representado pela Secretaria de Estado da 

Saúde289, responsável pela formulação da Política Estadual de Saúde e de suas 

diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, que tem como 

propósitos promover a saúde priorizando as ações preventivas, democratizando as 

informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à sua 

saúde.290 

  Paulo Eduardo Elias aponta que “em relação à formulação política do 

modelo gerencial das organizações sociais de saúde, constatou-se a centralidade do 

Executivo estadual, representado pelo nível central da SES-SP. É nessa instância que se 

definem as entidades portadoras dos critérios de qualificação de organizações sociais, 

estabelecem-se as metas de produção de serviços a serem alcançadas, os indicadores de 

avaliação e o acompanhamento rotineiro do contrato de gestão”.291 

  Como decorrência a SES-SP sofreu uma reorganização de sua estrutura, 

com a criação de um núcleo técnico vinculado ao gabinete do Secretário para 

acompanhar a implementação da nova modalidade de gestão e promover o 

aprimoramento do contrato de gestão, principalmente no que diz respeito ao 

financiamento e aos indicadores de avaliação, qual seja, a Coordenadoria de Gestão de 

Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS. 

  A CGCSS tem por desiderato a coordenação no âmbito da SES/SP das 

atividades relacionadas à contratação de serviços de saúde. Além disso, tem por 

finalidade instrumentalizar a contratação de serviços de saúde, realizar a gestão e o 

                                                 
289 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar nº 188, São Paulo, SP 
290 Fonte SES-SP: http://portal.saude.sp.gov.br/content/geral_sobre_a_ses.mmp 
291 ELIAS, Paulo Eduardo M, A reforma do Estado no BRASIL: as organizações sociais de 
saúde/ Nivaldo Carneiro Junior, Revista de Administração Publica. Rio de Janeiro : Fundação Getulio 
Vargas,  v. 37, n. 2, (mar./abr. 2003); 
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controle administrativo e financeiro dos contratos e convênios dos mesmos, avaliar a 

atuação dos provedores, o impacto e os resultados dos serviços de saúde contratados 

e/ou conveniados e contribuir para o planejamento e a implantação de estratégias de 

saúde e serviços.292 

 

 

5.4.1.2.2. Organização Social de Saúde 
 

  As gerências técnico-administrativas das organizações sociais de saúde 

participam da definição das metas, dos prazos de execução, das etapas técnico-

administrativas de monitoramento e do montante de recursos financeiros destinados 

para a viabilização do contrato de gestão. 

  Fica estabelecido que os “os direitos e deveres atinentes à entidade 

privada sem fins lucrativos subscritora deste instrumento serão sub-rogados para a 

Organização Social de Saúde por ela constituída, mediante a instrumentalização de 

termo de retiratificação ao presente contrato”.293  

 
 

5.4.1.3. Objeto contratual294 
 

  O objeto do contrato de gestão é o pacto de resultados entre uma parte 

contratante, o poder público, e outra parte contratada, seja instituição estatal ou não-

estatal.  Esta cláusula deverá contemplar, de forma clara, o contexto institucional do 

setor de atuação da instituição contratada295, conforme destaca Walter Cintra Ferreira 

Junior. 

  O processo desenvolvido pela SES abrangeu uma seqüência de ações que 

culminaram em 21 serviços de saúde sob Contrato de Gestão, abrangendo atividades 

hospitalares de internação, atendimento ambulatorial, atendimento de urgência e 

emergência, atividades de apoio diagnóstico e terapêutico para pacientes externos aos 

hospitalares e atendimento médico e social a idosos e realização de exames 

laboratoriais. 

                                                 
292 Fonte SES-SP: http://portal.saude.sp.gov.br/content/cidadao_estrutura_coordenadorias_cgcss.mmp 
293 Cláusula décima-segunda, parágrafo terceiro, da minuta do contrato da Res. SES/SP n. 87/06; 
294 Cláusula primeira da minuta do contrato; 
295 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, p. 37; 
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  No modelo de contrato, o objeto é descrito de forma genérica como a 

“operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde”, 

consistente na assistência hospitalar, no “hotel dia”, atendimento a urgências hospitalar, 

e no atendimento ambulatorial, sem prejuízo de outros programas especiais e novas 

especialidades de atendimento que porventura possam se solicitados296. 

 

 

5.4.1.3.1. A Assistência hospitalar. 

 

  A assistência à saúde será prestada em regime de hospitalização e 

compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão 

no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os 

atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as 

terapêuticas necessárias para o tratamento no  âmbito hospitalar. 

  Como atividade meio, o serviço de Admissão da Contratada solicitará aos 

pacientes, ou a seus representantes legais, a documentação de identificação do paciente 

e a documentação de encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido 

pela Secretaria de Estado da Saúde. No caso dos atendimentos hospitalares por 

urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da documentação necessária, a mesma 

deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis  pelo paciente, num prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

  No processo de hospitalização, estão incluídos: 

 

* Tratamento das possíveis complicações que possam ocorre ao longo do processo 
assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação;  
* Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que 
motivou a internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às 
condições   
especiais do paciente e/ou outras causas;  
* Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação, de 
acordo com listagem do SUS - Sistema Único de Saúde;  
* Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante o processo de 
internação;  
* Alimentação, incluídas nutrição enteral e parenteral;  
* Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal 
auxiliar;  
* Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;  
* O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;  

                                                 
296 Itens 01/05 do Anexo I, da minuta do contrato – Res. SES/SP n. 87/06; 
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* Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário 
devido às condições especiais do paciente (as normas que dão direito à presença de 
acompanhante  estão previstas na legislação que regulamenta o SUS - Sistema Único de 
Saúde);  
* Diárias nas UTI- Unidade de Terapia Intensiva, se necessário;  
* Sangue e hemoderivados; 
* Fornecimento de roupas hospitalares; 
*Procedimentos especiais de alto custo, como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado 
atendimento e tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada.297 

 

 

5.4.1.3.2. Hospital Dia 

 

  A assistência hospitalar em regime de hospital-dia ocorrerá conforme 

definição do manual do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), de 

2004, e a Portaria nº. 44/GM, de 10 de janeiro de 2001, os quais definem como regime 

de “Hospital Dia” a assistência intermediária entre a internação e o atendimento 

ambulatorial, para a realização de procedimentos cirúrgicos e clínicos que requeiram 

permanência hospitalar máxima de 12 (doze) horas. 

 

 

5.4.1.3.3. Atendimento a urgências hospitalares 

 

  No que tange ao atendimento de urgências, serão, assim considerados, 

aqueles não programados que sejam dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a 

pessoas que procurem tal atendimento,  sejam de forma espontânea ou encaminhada de 

forma referenciada, considerando, ainda, a características do hospital, ou seja: 

 

a) Se do tipo “portas abertas”, o mesmo deverá dispor de atendimento a urgências e emergências, 
atendendo à demanda espontânea da população e aos casos que  lhe forem encaminhados, 
durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.  
b) Do contrário, o hospital deverá dispor de atendimento a urgências e emergências, atendendo à 
demanda que lhe for encaminhada conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da 
Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.  

 

 

 

 

                                                 
297 Item 01 do Anexo I da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
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5.4.1.3.4. Atendimento Ambulatorial 

 

  O atendimento ambulatorial compreende:  

 

• Primeira consulta, assim entendida como a visita inicial do paciente encaminhado pela 
rede/UBS-Unidades Básicas de Saúde, ao Hospital, para atendimento a uma determinada 
especialidade; 

• Interconsulta, como a primeira consulta realizada por outro profissional em outra 
especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição; 

• Consultas subseqüentes (retornos), ou seja, todas as consultas de seguimento ambulatorial, 
em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede 
básica  de saúde quanto as subseqüentes das interconsultas; 

• Cirurgias Ambulatoriais, como atos cirúrgicos realizados nas salas de pequenas cirurgias 
do hospital que não requeiram hospitalização nem a presença  obrigatória do profissional 
médico anestesista e neles estão incluídos todos os procedimentos que sejam necessários 
realizar dentro do período de 15 dias subseqüentes à intervenção  cirúrgica propriamente 
dita. 

 

 

5.4.1.3.5. Programas Especiais e Novas Especialidades de Atendimento 

  

  Se, ao longo da vigência do contrato, as partes, de comum acordo, 

propuserem a realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas relacionadas no 

contrato, seja pela introdução de novas especialidades médicas, seja pela realização de 

programas especiais para determinado tipo de patologia ou pela introdução de novas 

categorias de exames laboratoriais, estas atividades poderão ser previamente 

autorizadas, pela Contratante, após a devida análise técnica, sendo, então, quantificadas 

separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua orçamentação econômico-

financeira será discriminada e homologada através de Termo Aditivo ao presente 

contrato.298 

 

 

5.4.1.4  Valor do contrato299 

 

  O valor do contrato deverá em contrapartida corresponder aos 

pagamentos a serem efetuados a Contratada, ou seja, o somatório da parte fixa e o 

estimado, correspondente à parcela variável. 
                                                 
298 Item 05 do Anexo I da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
299 Cláusula sétima da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
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  Em pesquisa300 realizadas no site do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, constamos que os valores muitas das vezes são vultosos, chegando até R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), senão vejamos: 

 

 Processo n. Valor (R$) 

1. 32.563/026/98       31.700.000,00 

2. 13.323/026/01     84.550.000,00 

3. 22.265/026/02        4.162.582,01 

4 10.995/026/02     35.000.000,00 

5. 29.094/026/02     28.210.000,00 

6. 32.209/026/02     31.000.000,00 

7. 11.082/026/05     84.000.000,00 

8. 10.992/026/02   177.500.000,00 

9. 10.998/026/02   180.000.000,00 

 

 

  Como destaca o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o valor do 

contrato deverá ser criteriosamente calculado e, juntamente com os critérios utilizados, 

devem ser mantidos em arquivo permanente pelo Administrador Público, estando, 

ainda, compatível com os previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 

Orçamentária Anual para a atividade do objeto contratado, ressaltando-se que se o prazo 

de execução estender-se a outro exercício financeiro, haver-se-iam de estar claramente 

especificados o seu valor total e o montante referente a cada exercício, cujas reservas e 

disponibilidades devem ser respeitadas de forma que não venha a comprometer os 

repasses à contratada, evitando-se, ainda, que ela contraia empréstimos no sistema 

financeiro para a não formação de passivos a serem eventualmente avaliados e 

assumidos pelo Poder Público.301 

  Os recursos financeiros poderão ser obtidos mediante transferências 

provenientes do Poder Público, receitas auferidas por serviços que possam ser prestados 

sem prejuízo da assistência à saúde, doações e contribuições de entidades nacionais e 

estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social de 

Saúde e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da 

                                                 
300 As respectivas decisões encontram-se em anexo; 
301 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, pp. 92/93; 
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Organização, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com organismos 

nacionais e internacionais.  

 

 

5.4.1.5.  Condições de pagamento302 

 

  O Sistema de pagamento desenvolvido no Estado de São Paulo para esses 

Contratos de Gestão apresentam algumas características diferenciais, assim 

discriminadas: 

 
• Deixa de lado a lógica das “tabelas SUS” para passar, neste primeiro ano, a um sistema mais 

simples baseado na produção de altas pelas principais áreas de atuação: Obstetrícia, Clínica 
Médica, Cirurgia, Pediatria e Psiquiatria no caso de internação; e Consultas, Urgências e SADT 
para pacientes externos, no caso de ambulatório. 

• Fica acordado entre a Secretaria Estadual da Saúde e os hospitais uma determinada atividade por 
um orçamento determinado. Variações de mais ou menos 10% por linha de ação não modificam 
o orçamento. Se as variações forem superiores, existe uma fórmula de cálculo que prevê 
variações orçamentárias, para mais ou para menos, contemplando principalmente a repercussão 
dessa variação nos custos fixos. 

• Os dois itens anteriores fazem referência à parte “fixa” do orçamento, que constitui 90% do total. 
Os 10% restantes são variáveis, dependendo da consecução de objetivos de organização, 
qualidade e eficiência. 

• A parte fixa é paga em doze cotas fixas mensais, atreladas ao volume de produção realizada, 
enquanto que a parte variável é paga trimestralmente em função da consecução de objetivos 
avaliada, também trimestralmente, pela Comissão de Acompanhamento. 

• Os orçamentos de investimentos e novas ações são avaliados e, se procedem, aprovados, 
independentemente desse orçamento/pagamento de atividades.303 

 

 

  Os pagamentos far-se-ão sob duas formas: 

 

a) Um valor fixo em parcelas de 1/12, correspondente a  90% do orçamento anual, 

pagas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês; 

 

b) Um valor estimativo variável em parcelas de 1/12, correspondente a 10% do 

orçamento anual, pagas mensalmente, junto com a parte fixa do contrato, e os ajustes 

financeiros decorrentes da avaliação do alcance das metas da parte variável serão 

realizados nos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro após análise dos 

indicadores estabelecidos no Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade.   

                                                 
302 Cláusulas sétimas e oitava da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
303 BRASIL. Encarte promocional do Estado de São Paulo, p. 7 –  anexo; 
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  Esclarece-se se ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo 

entre os contratantes, a contratada se propuser a realizar outros tipos de atividades 

previamente acordadas, seja pela introdução de novas especialidades médicas, seja pela 

realização de programas especiais para determinado tipo de patologia ou pela 

introdução de novas categorias de exames laboratoriais, estas atividades poderão ser 

previamente autorizadas pelo Poder Público, após análise técnica, sendo quantificadas 

separadamente do atendimento rotineiro da unidade, ajustando-se, em contrapartida, o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio do pertinente Termo Aditivo.304 

 

 

5.4.1.6. Obrigações e Responsabilidades da Contratada305 

 

  Cabe à contratada, além das obrigações constantes das especificações 

técnicas nos Anexos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como 

nos diplomas federal e estadual que regem a contratação, as seguintes obrigações: 

 

1- Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico I - 
Prestação de Serviços à população usuária do SUS - Sistema Único de Saúde, de acordo 
com o estabelecido neste contrato;   
2- Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cujo 
uso lhe fora permitido, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 
846/98;   
3- Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação 
oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 
referenciados para atendimento, registrando o município de residência e, para os 
residentes nesta capital do Estado de São Paulo, o registro da região da cidade onde 
residem (Centro, Leste, Oeste, Norte ou Sul);    
4- Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a  paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, 
bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, de que trata 
a Lei Complementar nº 846/98,  assegurando-se o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
cabíveis;   
4.1- A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos 
causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 
8.078, de 11  de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);  
5- Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos 
resultantes dos valores dele recebidos;  
6- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade 
com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder 
Público;   

                                                 
304 Item 5 do Anexo I da minuta do contrato estabelecida na Resolução SES n. 87, de 06.10.06; 
305 Cláusula segunda da minuta do contrato estabelecida na Resolução SES n. 87, de 06.10.06; 
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6.1- A permissão de uso, referida no item anterior, deverá observar as condições 
estabelecidas no artigo 6º, § 5º, combinado com o artigo 14, § 4º, ambos da Lei 
Complementar nº 846/98;   
6.2- Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de 
bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua 
ocorrência;   
7- Transferir, integralmente, à CONTRATANTE em caso de desqualificação e 
conseqüente extinção da Organização Social de Saúde, o patrimônio, os legados ou 
doações que lhe foram  destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes da 
prestação de serviços de assistência à saúde, cujo uso lhe fora permitido;   
8- Proceder às adaptações das normas do respectivo Estatuto ao disposto no artigo 3º, 
incisos I a IV, da Lei Complementar nº 846/98, observado o prazo previsto no art. 21, 
do mesmo diploma legal;   
9- Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste 
Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e  comerciais, resultantes da execução do objeto desta 
avença;  
10- Instalar no hospital, serviço de atendimento ao usuário, devendo encaminhar à 
Secretaria de Estado da Saúde relatório mensal de suas atividades; 
11- Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental 
necessários para a realização dos serviços contratados;  
12- Em se tratando de serviço de hospitalização, informar, diariamente, a contratante, o 
número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o serviço de atendimento da 
Central de Vagas do SUS (plantão controlador), bem como indicar, em lugar visível do 
estabelecimento hospitalar, o número de vagas existentes no dia;   
12.1 Em se tratando de serviços exclusivamente ambulatoriais, integrar o Serviço de 
Marcação de Consultas instituído pela Secretaria de Estado da Saúde, se esta assim o 
definir;   
13- Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe fora 
permitido, seguido pelo nome designativo “Organização Social de Saúde”;   
14- Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 
por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato;   
15- Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei;   
16- Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação;  
17- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços;   
18- Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como 
Organização Social de Saúde, e de gratuidade dos serviços prestados nessa condição;   
19- Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 
Contrato.   
20- Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente internado, 
diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 02 (duas) horas;   
21- Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos;  
022- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;   
23- Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;  
24- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 
ministro de qualquer culto religioso;    
25- Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir e manter em pleno 
funcionamento:  
* Comissão de Prontuário Médico;  
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* Comissão de Óbitos;  
* Comissões de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar;  
26- Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no Ambulatório, 
Pronto-Socorro ou Unidade Hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento 
prestado, denominado “Informe de Atendimento”; 
27- Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do 
relatório a que se refere o item 26 desta cláusula, arquivando-a no prontuário do 
paciente,  pelo prazo de 05 (cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei;  
28- Em se tratando de serviço de hospitalização assegurar a presença de um 
acompanhante, em tempo integral, no hospital, nas internações de gestantes, crianças, 
adolescentes e idosos,  com direito a alojamento e alimentação.  
29- Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de 
qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das 
Organizações Sociais de Saúde a 70% (setenta por cento) do valor global das 
despesas de custeio das respectivas unidades.   
30- A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Saúde não poderão exceder 
os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a 
média de valores de, pelo menos 10 (dez) instituições de mesmo porte e semelhante 
complexidade dos hospitais sob gestão das Organizações Sociais de Saúde, 
remuneração esta baseada em indicadores específicos divulgados por entidades 
especializadas em pesquisas salariais existentes no mercado. 

 

 

5.4.1.7. Obrigações da Contratante306 

 

  Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o Poder 

Público contratante obriga-se a:  

 

1- Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste 
contrato;  
2- Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do 
presente Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para 
custear a execução do objeto contratual; 
3- Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e celebração 
dos correspondentes termos de permissão de uso e sempre que uma nova aquisição lhe 
for  comunicada pela contratada;  
4- Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à 
formalização dos termos de permissão de uso;   
5- Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o 
afastamento de servidores públicos para terem exercício na Organização Social de 
Saúde, conforme o disposto na Lei Complementar nº 846/98;   
6- Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anualmente, a capacidade e as 
condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da 
entidade como  Organização Social de Saúde, para verificar se a mesma ainda dispõe de 
suficiente nível técnico-assistencial para a execução do objeto contratual.   

                                                 
 
306Cláusula terceira da minuta do contrato estabelecida na Resolução SES n. 87, de 06.10.06; 
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5.4.1.8. Avaliação e Acompanhamento307 
 

  A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão, 

constituída pelo Secretário de Estado da Saúde, em conformidade com o disposto no § 

3º do artigo 9º da Lei  Complementar nº 846/98, acompanhará a execução do contrato e 

procederá à verificação trimestral do desenvolvimento das atividades e retorno obtido 

pela Organização Social de Saúde com a aplicação dos recursos sob sua gestão, 

elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia à Assembléia Legislativa. 

  A verificação relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas 

para a contratada, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos 

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

com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, os quais  serão 

consolidados pela instância responsável da Contratante, e encaminhados aos membros 

da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão em tempo hábil para a 

realização da avaliação trimestral.  

  A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão deverá 

elaborar relatório anual conclusivo, sobre a avaliação do desempenho científico e 

tecnológico da Contratada, e encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde para 

subsidiar a decisão do Governador do Estado acerca da manutenção da  qualificação da 

entidade como Organização Social de Saúde.  Cabe destacar que: 
 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos 
usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e 
ao desempenho  da unidade.  

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de 
funcionamento da unidade.  

Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o 
alcance de um determinado indicador no decorrer de um certo período, torna este 
indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser 
avaliados; desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam 
a ser monitorados e avaliados,  porem já não têm efeito financeiro.  

IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de 
pagamento no 2º, ou no 3º ou no 4º trimestres.  

Isto não significa que somente naquele período estarão sendo avaliados. A 
análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o encaminhamento 
dessa avaliação a cada  hospital serão efetuados mensalmente, independentemente do 
trimestre onde ocorrerá a acreditação de cada indicador para o respectivo pagamento.   

A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios 
técnicos para a avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo da parte variável do 
Contrato de Gestão.308 

                                                 
307 Cláusulas quarta e quinta da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
308 Anexo III, da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
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5.4.1.9. Vigência do Contrato de Gestão309 

 

  O prazo de vigência do Contrato será de 5 (cinco) anos, a partir da sua 

assinatura, podendo ser renovado, após demonstrada a consecução dos objetivos  

estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.  

   

 

5.4.1.10 Alteração contratual310 

 

  O contrato poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmente, mediante 

prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de interesse de ambas as partes e 

deverá ser autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde.  

 

 

5.4.1.11. Rescisão do contrato311 

 

  A rescisão do contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 

80 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo o Poder Público contratante providenciar a 

imediata revogação do decreto de permissão de uso dos bens públicos, a cessação dos 

afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da Contratada, não lhe 

cabendo direito a qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no § 2º do artigo 79 

da Lei federal nº  8.666/93.  

  Em caso de rescisão unilateral por parte da Contratante, que não decorra 

de má gestão, culpa ou dolo da Contratada, a mesma arcará com os custos relativos à 

dispensa do pessoal contratado por esta, independentemente de indenização a que ela 

faça jus, devendo, todavia, a continuar a prestação dos serviços , por um prazo mínimo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da denúncia do contrato, quitando, neste 

período, suas obrigações, como a realização de prestação de contas de sua gestão. 

  Caber ilustrar que havendo rescisão contratual de um contrato de gestão, 

a Secretaria de Estado de Saúde cria um grupo de trabalho, visando a operacionalização 

das atividades durante a transição da unidade gestora de uma Organização Social de 

                                                 
309 Cláusula sexta da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
310 Cláusula nona da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
311 Cláusula décima da minuta do contrato – Res. SES n. 87, de 06.10.06; 
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Saúde para outra, de forma que as atividades prestadas não sofram descontinuidade e 

não ocorram prejuízos de qualquer natureza à população, devendo ser elaborado o 

pertinente Relatório, conforme se depreende, por exemplo, da Res. SS n. 7, de 15.01.08. 

 

 

5.4.1.12. Penalidades312 

 

  A inobservância, pela Contratada de cláusula ou obrigação constante do 

contrato e seus anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar 

pertinente, autorizará  a Contratante, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, 

as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 Lei federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, combinado com o disposto no § 2º do artigo 7º da Portaria nº 1286/93, do 

Ministério da Saúde, quais sejam:   

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;   

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação.   

  A imposição das penalidades dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele 

ocorreu, e dela será notificada a Contratada, devendo o valor correspondente da multa 

ser descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto  

contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa. 

 

 

5.4.1.13.  Sistema Único de Saúde – SUS313 

 

  O contrato se submete aos princípios norteadores do Sistema Único de 

Saúde, estabelecidos nas Leis Federais n. 8.808/90 e n. 8.142/90, dentre os quais 

proibição da cobrança por serviços médicos, hospitalares ou outros complementares da 

assistência devida ao paciente. 

                                                 
312  Cláusulas décima – primeira da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 87, de 06.10.06 
313 Cláusula décima - segunda da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 87, de 06.10.06 
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  Ainda, sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da 

normatividade suplementar exercidas pela Contratante sobre a execução do contrato, a 

Contratada reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da 

direção nacional do SUS- Sistema Único de Saúde, oriunda da Lei nº 8080/90 (Lei 

Orgânica da Saúde). 

  Giovanni Gurgel Aciole lembra que: 

 

Constituído em 1990, com a aprovação das Lei 8.080, e 8.142, o Sistema Único 
de Saúde ancora-se na definição da saúde como direito constitucional de cidadania e 
dever do Estado. Como tal, sua execução operacional tem caminhado no sólido 
princípio de descentralização administrativa, ao mesmo tempo em que se efetiva a 
implementação de responsabilidade governamental em todas as esferas de governo. Sob 
o princípio da unicidade que o governo reuniu, num comando único, as diversas 
instituições e serviços das esferas municipal, estadual e federal, respeitadas as 
competências administrativas de cada esfera de governo, e o pacto federativo que 
organiza a vida político-administrativa em municípios, estados e União. Esta fusão 
administrativa das unidades das três esferas de governo foi dada pelo principio da 
municipalização.314 

 

 

5.4.2.  Modelo de Contrato para atividades ambulatoriais 

 

  Como dito anteriormente, o modelo específico para implantação, 

operacionalização e gestão de unidades laboratoriais, encontra-se padronizado na 

Resolução SES n. 06, de 20.01.06, cujas linhas mestras em muito se assemelham ao 

modelo para as atividades ordinárias, distinguindo-se, por sua vez: 

 

5.4.2.1. Pagamento315 

 

  O pagamento não contém parte variável, sendo integralmente 

correspondido aos efetivos custos dos serviços ajustados, quando da celebração do 

contrato, sendo que a transferência à Contratada será efetivada mediante a liberação de 

12 (doze) parcelas mensais, cujo valor corresponde à produção de exames laboratoriais 

realizados no mês imediatamente anterior, em até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

 
                                                 
314 ACIOLE, Giovanni Gurgel, A saúde no BRASIL: cartografias do público e privado, São Paulo : 
Hucite; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006, p. 245. 
315 Cláusula oitava da minuta do contrato, aprovada pela Res. SES n. 06, de 20.01.06; 
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  Obrigatoriamente no mês de Julho de cada ano de vigência contratual, 

ou, a qualquer momento em que os partícipes considerem tecnicamente necessário, 

serão realizadas negociações para ajuste do volume de exames contratado e seu 

correspondente reflexo econômico-financeiro.   

  Anualmente, no mês de Outubro, serão realizadas negociações para 

ajuste do volume de exames contratado e seu correspondente reflexo econômico-

financeiro para o exercício do ano seguinte. 
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5.5.  Controle Público 

 

 

A)  Apresentação 

 

  O controle público realizado nos Contratos de Gestão é exercido 

basicamente pelo: 

 

a)  Poder Executivo, Contratante; 

b) Comissão de Avaliação;  

c) Conselho de Administração; 

d) Assembléia Legislativa  e Tribunal de Contas do Est. São Paulo; 

e)  Ministério Público e Sociedade; 

f) Conselho Estadual de Saúde. 

 

  O acompanhamento e a avaliação contínuos do contrato de gestão 

potencializam a eficácia da ação governamental, por meio do alcance das metas 

estabelecidas. O ciclo de avaliação prescrito para o Contrato de Gestão compreenderia a 

geração de relatórios parciais e anuais, a avaliação institucional e auditorias.316 

  Valdir Ribeiro Borba salienta que “na área de saúde, quer pública, 

privada, filantrópica ou supletiva, o caminho inicial é o do controle com 

responsabilidade para que se possa manter a entidade e sustentar o desenvolvimento 

tecnológico e organizacional em benefício da assistência direta. Para isso é 

imprescindível fazer inicialmente a lição de casa, ou seja, equilibrar-se econômica e 

financeiramente, e, para tal, é essencial implantar núcleos de Controladoria técnica, 

operacional e administrativa, reunindo profissionais competentes, compromissados com 

a organização e comprometidos com resultados”.317 

  

 

  Odete Medauar, quanto ao chamado controle de gestão, leciona que: 

                                                 
316 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, p. 39; 
317 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006, p. 81; 
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A rigidez no funcionamento da estrutura hierarquizada da Administração e a 
conseqüente diluição de responsabilidades, dentre outros motivos, acarretaram a busca 
de novos métodos de direção e de novas técnicas de controle.  Um novo método é a 
gestão por objetivo, do qual decorre o controle de gestão baseia-se em objetivos de 
realização ou de produtividade: definem-se os produtos; cada centro de responsabilidade 
vê fixados, para a realização de certos resultados e após diálogo, objetivos de ação ao 
nível da despesa, qualidade, quantidade, observância dos programas;  a realização do 
controle exige o uso de indicadores de gestão, exige a execução de um orçamento 
apoiado por uma análise de custos e também a elaboração de quadros periódicos com 
informações sobre as realizações: um “chefe de projeto” coordenadoria as atividades e 
seria seu responsável.  

O contrato de gestão incide sobre a atividade total ou parcial do controlado, 
sobretudo no aspecto dos resultados, no aspecto da eficiência; implica acompanhamento 
simultâneo da atuação, com medidas corretivas a cada passo, impedindo a dispersão ou 
mau uso dos recursos humanos e materiais alocados.318 

 

 

5.5.1  Contratante319  

 

  As Organizações Sociais de Saúde/Contratada deverão se submeter ao 

controle interno a cargo do Poder Executivo320, que poderá requerer a apresentação, ao 

término de cada exercício ou a qualquer momento que recomendar o interesse público, 

de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da 

prestação de contas, correspondente ao exercício financeiro, assim como suas 

publicações no Diário Oficial.321 

  A Contratada deverá prestar toda e qualquer informação solicitada, na 

formatação e periodicidade determinadas pela Contratante, contendo especialmente: 

 

* Relatórios contábeis e financeiros;  
* Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;  
* Relatório de Custos;  
* Censo de origem dos pacientes atendidos;  
* Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;  
* Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada : hospital, 
ambulatório, centro de referência ou outros.322 

  A SES/SP tem uma Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços 

                                                 
318 MEDAUAR, Odete, Dir. Administrativo Moderno – De acordo com a EC 19/98, 4ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 4 ed., 1999, p. 451; 
319 Art. 1°, § único e art. 9, § 1° da LC n. 846/98; 
320 Art. 1°, § 1°, da LC n. 846/93; 
321 Art. 9°, § 1°, da LC n. 846/98; 
322 Anexo I da Resolução SS - 87, de 6-10-2006, que dispõe de modelo de contrato; 



 156

de Saúde – CGCSS, responsável pela coordenação no âmbito interno da Administração 

das atividades relacionadas à contratação de serviços de saúde, dentre os quais, os 

contratos de gestão. Além disso, tem por finalidade instrumentalizar a contratação de 

serviços de saúde, realizar a gestão e o controle administrativo e financeiro dos 

contratos e convênios dos mesmos, avaliar a atuação dos provedores, o impacto e os 

resultados dos serviços de saúde contratados e/ou conveniados e contribuir para o 

planejamento e a implantação de estratégias de saúde e serviços.323 

 

5.5.2.  Comissão de Avaliação324 
 

  Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão deverão 

ser devidamente examinados periodicamente por uma Comissão de Avaliação que 

emitirá um relatório conclusivo a ser encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde e 

aos órgãos de controle interno e externo do Estado325, sendo composta por profissionais 

de notória especialização, indicados pelo Secretário, além de 2 membros indicados pelo 

Conselho Estadual de Saúde, 2 membros integrantes da Comissão de Saúde e Higiene 

da ALESP.  Esse relatório será a peça básica da prestação de contas da entidade.326 

 

 

5.5.3.  Conselho de Administração327 
 

  O Conselho de Administração tem, dentre outras atribuições, a missão de 

controle pela regularidade do contrato de gestão, desde o início, com a sua aprovação 

tanto formal, quanto da proposta de orçamento da entidade e o programa de 

investimentos, e com a fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas definidas e 

aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com 

auxílio, se quiser, de auditoria externa, dispondo, inclusive, de poder normativo, além 

de designar e dispensar os membros da Diretoria, cuja remuneração, inclusive, é por ele 

fixada.328 

 

 

                                                 
323 Fonte SES-SP: http://portal.saude.sp.gov.br/content/cidadao_estrutura_coordenadorias_cgcss.mmp 
324 Art. 9, §§ 2° e 3°, da Lei n. 846/98; 
325 Art. 9, § 2°, da Lei n. 846/98; 
326 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 100; 
327 Art. 2°, 3° e 4°, da LC n. 846/98; 
328 Art. 4, da LC n. 846/98; 
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5.5.4.  ALESP e TCE-SP 

 

  Com inspiração nos modelos belga e italiano da época, a Constituição de 

1891 instituiu o Tribunal de Contas da União, por iniciativa de Ruy Barbosa, que 

dispunha, para melhor ilustração: “É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as 

contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao 

Congresso”.329 

 Para Alexandre de Morais, “os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares 

e de orientação do Poder Legislativo, embora a ele não subordinado, que tem por 

desiderato a prática de atos de natureza administrativa, concernentes, basicamente, à 

fiscalização”.330 

 O atual arcabouço jurídico das Cortes de Contas encontra esteio em nossa 

Carta Magna, em seus arts. 70 e segs., que dispõe sobre sua competência para, em 

síntese, no âmbito de atuação de cada Tribunal, União ou dos Estados-membros, 

exercer: a) fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 

poderes e pessoas estatais, bem como das entidades e órgãos da administração direta e 

indireta, Importante ressaltar, também, que essa competência engloba pessoas jurídicas 

e físicas, públicas e privadas, desde que os recursos recebidos por elas tenham origem 

estatal;  b) sua organização e  funcionamento; e c) as garantias e prerrogativas de seus 

membros, que são equiparados aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e nos seus 

entes federativos, aos Desembargadores. 

 Destaca-se que com o advento da Carta da República de 1988, os 

Tribunais de Contas tiveram o rol de suas atribuições ampliado significativamente, 

tendo sido sua elevada missão republicana não limitada à verificação da legalidade da 

despesa pública, mas também estendida sua fiscalização à seara financeira e 

orçamentária do Estado, atuando nas áreas contábeis, operacionais e patrimoniais, sobre, 

ainda, todas as entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e quaisquer outras instituídas pelo 

Poder Público. 

 

                                                 
329 Art. 89 da Constituição de 1891; 
330 MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 19º ed., São Paulo : Ed. Atlas, 2006, p. 397; 
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 Eduardo Lobo Botelho Gualazzi observa essa ampliação de competência, 

asseverando: 

 

In limine, verifica-se que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, na 
Constituição Brasileira de 1988, foi inequivocamente amplificada e sistematizada, sob 
aspectos quantitativo e qualitativo, tendo-se tornado funcionalmente ativa, no sentido de 
que pode, “por iniciativa própria”, realizar inspeções e auditoria de qualquer natureza 
nas unidades administrativas dos três Poderes, assim como dos entes descentralizados.  
Outrossim, o controle externo, previsto no art. 71 da Constituição Brasileira de 1988, 
não se circunscreve apenas ao tradicional controle a posteriori, mas abrange igualmente 
a possibilidade de qualquer espécie de controle (legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas) a realizar-se de modo 
concomitante ou a priori, a critério discricionário do Tribunal de Contas, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e de Comissão técnica ou de inquérito.  Eis uma 
impressionante inovação para o tema do regime jurídico dos Tribunais de Contas, no 
Brasil:  nunca os Tribunais de Contas Brasileiros dispuseram de competências 
constitucionais tão amplas e incisivas, para desempenho de sua missão, inclusive com 
listagem taxativa de competências no texto constitucional.331 
 

 
 
  Por sua vez, como destaca Gualazzi, essa ampliação de competência vem 

aumentar o controle externo da Administração Pública, senão vejamos: 

 

Consideramos controle externo como o contrasteamento externa corporis, 
efetuado por Poder diverso do controlado, diretamente ou com o auxílio de órgão 
preposto, cujo objeto consiste na verificação de legitimidade e/ou supervisão político-
administrativa.  Assim, no controle externo jurisdicional, presencia-se exclusivamente a 
verificação de legitimidade (constitucionalidade e legalidade), ao passo que o controle 
externo legislativo ou parlamentar abrange tanto a legitimidade como a supervisão 
político-administrativa, com preponderância programática-orçamentária e realce para o 
controle de mérito e de resultados.332 

 

 

  Por derradeiro, Gualazzi conclui que: 

 

c) o controle externo, no Brasil, em harmonia com o controle interno, deve apreciar 
atos, atividades e contas, em relação aos três poderes, no tocante à legalidade, 
legitimidade, e economicidade, em todas as hipóteses de empenho e aplicação 
específica de dinheiro público, com imposição direta das sanções administrativas 
previstas em lei e representação do Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados, inclusive para sanções civis e penais;333 

                                                 
331 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho, Regime jurídico dos tribunais de contas, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992,  p. 173; 
332 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho, Regime jurídico dos tribunais de contas, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992,  p. 34; 
333 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho, Regime jurídico dos tribunais de contas, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992,  p. 34; 
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  Ocorre que quantos maiores os poderes, maiores são as 

responsabilidades, e, conseqüentemente, maiores obstáculos e complexidades.  Desta 

forma, os Tribunais de Contas, enquanto organização pública de primeira linha, devem 

proporcionalmente se estruturar organicamente. 

  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado, das entidades da administração direta e indireta e das fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. O controle externo, a cargo do Poder Legislativo, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas. 

  Quanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo propriamente dito, 

informa-se que ele foi criado em 1921 por Revisão Constitucional Decenal. Após a 

extinção, em 1930, de todas as cortes de contas da Nação, aquele órgão do controle 

externo é reinstituído em 07 de janeiro de 1947, ocasião em que, na Carta Paulista do 

mesmo ano, ganha a condição de instituto constitucional, sendo que atualmente ele 

fiscaliza in loco perto de 3.000 entidades governamentais, compondo-se, para tanto, de 

7 (sete) Conselheiros, nomeados de acordo com a Constituição Estadual, sendo regido 

pelos arts. 33 e segs. da Carta Estadual e Lei Complementar no 709/93, competindo-lhe, 

no geral: 

 

I . apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do 
Estado; 
II . apreciar e emitir parecer sobre a prestação anual de contas da administração 
financeira dos Municípios, excetuada a do Município de São Paulo; 
III . julgar, no âmbito do Estado e dos Municípios, as contas dos gestores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e autarquias, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, inclusive 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;  
IV. acompanhar a arrecadação da receita dos Poderes Públicos sobre os quais tenha 
jurisdição; 
V. apreciar, no âmbito do Estado e dos Municípios, para fins de registro, a legalidade 
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; 
VI. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos concessórios de aposentadoria, 
reforma ou pensão, ressalvada melhoria posterior que não altere o fundamento legal da 
concessão; 
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VII. avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes 
orçamentárias e no orçamento anual; 
VII. realizar, por iniciativa própria, da Assembléia Legislativa, de comissão técnica ou 
de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
do Ministério Público e demais entidades referidas no item II supracitado; 
I X. fiscalizar as aplicações em empresas de cujo capital social o Poder Público estadual 
ou municipal participe; 
X. fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou instrumento  congênere; 
XI. prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa ou por comissão 
técnica sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, bem como sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
XII. aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei; 
XII. assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade; 
XIV. sustar, se não atendido nos termos do item anterior, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal competente; 
XV. comunicar à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal competente qualquer 
irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas enviando-lhe cópia dos 
respectivos documentos; 
XVI. encaminhar à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso, 
para sustação, os contratos em que se tenha verificado ilegalidade; 
XVII. julgar convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou contribuições concedidos 
pelo Estado e pelos Municípios a entidades particulares de caráter assistencial ou que 
exerçam atividades de relevante interesse 
público; 
XVII. julgar renúncia de receitas, contratos, ajustes, acordos e atos jurídicos 
congêneres;  
XIX. julgar as contas, relativas à aplicação pelos municípios, dos recursos recebidos do 
Estado ou por seu intermédio, independentemente da competência estabelecida no item 
II supracitado; 
XX. autorizar a liberação de fiança ou caução, ou dos bens dados em garantia, do 
responsável por bens e valores públicos; 
XXI. verificar o ato que libere, restitua ou substitua caução ou fiança dada em garantia 
da execução de contrato ou ato jurídico congênere; 
XXII. decidir os recursos interpostos contra as suas decisões e os pedidos de revisão e 
rescisão; 
XXII. expedir atos e instruções normativas, sobre matéria de suas atribuições e sobre a 
organização de processos que lhe devam ser submetidos, obrigando a seu cumprimento, 
sob pena de responsabilidade; 
XXIV. decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato;  
XXV. decidir sobre consulta que lhe seja formulada acerca de dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência, na forma estabelecida no Regimento Interno do TCESP; 
XXVI. expedir instruções gerais ou especiais, relativas à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, exercida através do controle 
externo; 
XXVII. representar ao Poder competente do Estado ou de Município sobre 
irregularidade ou abuso verificado em atividade contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e nos processos de tomada de contas; 
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XXVII. emitir parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, por solicitação de 
comissão técnica ou de inquérito da Assembléia Legislativa, em obediência ao disposto 
no artigo 34, § 1o da Constituição do Estado; e 
XXIX. aplicar aos ordenadores de despesa, aos gestores e aos responsáveis por bens e 
valores públicos as multas e demais sanções previstas na Lei Complementar Estadual no 
709/93. 

 

 

  Essa Egrégia Corte de Contas tem jurisdição própria e privativa sobre 

pessoas e matérias sujeitas à sua competência, a qual abrange todos os responsáveis, 

bem como seus fiadores, herdeiros e sucessores, e qualquer pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e 

valores públicos ou pelos quais o Poder Público responda, ou que, em nome deste 

assuma obrigações de qualquer natureza. 

  Expondo a respeito, Belarmino José Silva Neto retrata este exercício 

constitucional: 

 
            Um dado que deve ser destacado é que as prestações de contas das organizações 
sociais não se submetem às mesmas regras impostas às contas dos ordenadores de 
despesa e dos gestores públicos. Ato contínuo, a atual legislação restringe a análise do 
órgão de controle externo, fundamentalmente, no aspecto formal das contas, quando o 
exame destas, no caso das organizações sociais, devem levar também em consideração 
os aspectos qualitativos e operacionais resultantes da execução do contrato de gestão. 
            Aberta esta lacuna e diante das circunstâncias e particularidades que envolvem 
esse o modelo de gestão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da 
Instrução n.º 4/98, aprovada pela Resolução n.º 7/98, de 30 de dezembro de 1998, 
foi o pioneiro nesta espécie de regulamentação para disciplinar a matéria, na qual vemos 
peculiar importância, já que somente o controle formal da legalidade e da regularidade 
das contas é insuficiente para evidenciar o cumprimento dos programas de trabalho 
contidos no contrato de gestão, na medida em que a atuação das organizações sociais 
está ligada, fundamentalmente, no elemento operacional, ou seja, no cumprimento de 
metas, na redução de custos, na eficiência e qualidade dos serviços prestados. Em suma, 
uma auditoria de resultados. 
            Todavia, impõe-se salientar que o Tribunal de Contas não pode interferir nas 
opções políticas de trabalho das organizações sociais sob o pretexto de realizar o 
controle de mérito. É necessário respeitar a autonomia da instituição no que concerne as 
escolhas que melhor dão ensejo à execução do contrato de gestão.334 

 

 

 

 

 

                                                 
334 SILVA NETO, Belarmino José da. Organizações sociais: a viabilidade jurídica de uma nova forma de 
gestão compartilhada. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3254>. Acesso em: 19 out. 2006 
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  Nos contratos de gestão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se 

manifesta em três ocasiões, quais sejam: a) no início do contrato, analisando a dispensa 

e a contratação propriamente dita; b)  nas prestações de contas335; e c) nas denúncias 

promovidas por qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical336. 

  Belarmino José da Silva Neto destaca que “(...) as prestações de contas 

das organizações sociais não se submetem às mesmas regras impostas às contas dos 

ordenadores de despesa e dos gestores públicos. Ato contínuo, a atual legislação 

restringe a análise do órgão de controle externo, fundamentalmente, no aspecto formal 

das contas, quando o exame destas, no caso das organizações sociais, devem levar 

também em consideração os aspectos qualitativos e operacionais resultantes da 

execução do contrato de gestão”.337 

  O Tribunal de Contas definiu as regras quanto ao envio dos documentos 

relativos ao Controle exercido nesses Contratos de Gestão338, senão vejamos: 

 

Dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais  
 
  
Artigo 28 - Os órgãos de que trata este Capítulo remeterão a este Tribunal, até  
o dia 15 (quinze) de cada mês:  
I - cópia dos Contratos de Gestão celebrados no mês anterior de valor igual ou 
superior a R$ 750.000,00, corrigidos anualmente pela variação da UFESP;  
II - cópia de todos os termos aditivos, modificativos ou complementares, de qualquer 
valor, ou os distratos, relativos aos ajustes indicados no inciso anterior, que deverão vir 
acompanhados das necessárias justificativas, da prova da autorização prévia da 
autoridade competente, da(s) nota(s) de empenho, de sua publicação e ofício fazendo 
referência ao número de protocolo do Tribunal, dado ao Contrato de Gestão.  
 
(..) 
 
Artigo 30 - Os Contratos de Gestão deverão vir acompanhados da reprodução dos 
seguintes documentos:  
 
I – publicação da minuta no D.O.E;  
II - publicação no DOE da convocação pública de Organizações Sociais qualificadas na 
área de interesse;  
III - proposta orçamentária e programa de investimentos, devidamente aprovados pelo 
Conselho de Administração da Organização Social;  
IV - publicação da decisão do Poder Público para firmar o Contrato de Gestão, com 

                                                 
335 Art. 12, da LC n. 846/98; 
336 Art. 11 da LC n. 846/98; 
337 SILVA NETO, Belarmino José da. Organizações sociais: a viabilidade jurídica de uma nova forma de 
gestão compartilhada. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3254>. Acesso em: 19 out. 2006; 
338 BRASIL. TCE/SP. Instrução n. 01/2007 - TC-A-40.728/026/07; 
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indicações das atividades a serem executadas e  das entidades que manifestaram 
interesse na celebração do referido Contrato;  
V - estatuto registrado da entidade qualificada como Organização Social;  
VI - comprovação de que a entidade qualificada como Organização  Social possui, há 
mais de cinco anos, serviços próprios de assistência à saúde ou atue efetivamente, há 
pelo menos três anos, nas áreas museológica e arquivística da cultura;  
VII - parecer favorável, quanto à conveniência e oportunidade de qualificação da 
entidade como Organização Social, exarado pelo Secretário de Estado da área 
correspondente;  
VIII - certificação governamental de qualificação da contratada como Organização 
Social;  
IX - inscrição da Organização Social no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);  
X - declaração quanto à compatibilização e adequação da despesa contratual aos artigos 
15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00);  
XI - ato de aprovação do Contrato de Gestão pelo Conselho de Administração da 
Organização Social e pelo Secretário de Estado da área competente;  
XII - última Ata de eleição e/ou indicação dos membros dos órgãos diretivos, 
consultivos e normativos da Organização Social;  
XIII - nota(s) de empenho vinculada(s) ao Contrato de Gestão;  
XIV – Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo perante o 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, firmado pela contratante e pela contratada, 
conforme modelo no Anexo 3;  
XV - Cadastro do servidor responsável que assinou o contrato ou ato jurídico análogo 
e/ou termo aditivo, modificativo ou complementar, conforme modelo Anexo 4. 
XVI - publicação integral do Contrato de Gestão no DOE, observado o disposto nos 
artigos 7º a 9º; 14 e 16 da Lei Estadual nº 846/98. 

 

 

  Em relação às prestações de contas, o TCE/SP exige: 

 

Artigo 31 – Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente 
desenvolvidas pelas Organizações Sociais, os órgãos de que trata este Capítulo 
remeterão a este Tribunal, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício 
financeiro, cópia dos seguintes documentos:  
I - certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução 
contratual, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;  
II - certidão contendo nomes dos membros do Conselho de Administração da 
Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os 
respectivos períodos de atuação;  
III - certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, 
períodos de atuação e evidenciação do não-exercício de cargos de chefia ou função de 
confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas 
remunerações;  
IV - certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da Entidade Pública 
Gerenciada, objeto do Contrato de Gestão e respectivos períodos de atuação, 
acompanhada do ato de fixação de suas remunerações;  
V - ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social;  
VI - regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de 
recursos públicos;  
VII - plano de cargos, salários e benefícios dos empregados;  
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VIII - relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento 
da entidade pública, objeto do Contrato de Gestão, contendo as principais realizações e 
exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados;  
IX - atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social;  
X - relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a 
utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins 
estabelecidos no Contrato de Gestão, devendo constar o tipo e número do ajuste, nome 
do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;  
XI - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com 
permissão de uso aos objetos do Contrato de Gestão, especificando forma e razão, 
inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens;  
XII - declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em 
funcionamento, conforme o caso;  
XIII - relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização 
Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem;  
cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e 
término da prestação de serviço;  
XIV - relação dos empregados admitidos ou mantidos  com recursos do Contrato de 
Gestão, indicando as funções e o valor  global despendido no período;  
XV - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de 
Administração;  
XVI - conciliação bancária do mês de dezembro das contas abertas em instituições 
financeiras, incluídas as aferições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto do 
Contrato de Gestão;  
XVII - demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso 
e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas ao objeto do Contrato de Gestão, 
conforme modelo no Anexo 5;  
XVIII - balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis 
e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública 
gerenciada quanto da Organização Social;  
XIX - certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos 
responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;  
XX - relatório conclusivo da análise da execução do Contrato  de  Gestão, elaborado 
pela Comissão de Avaliação;  
XXI - publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do 
Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados;  
XXII - parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e 
demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada;  
XXIII - parecer da Auditoria Independente, se houver;  
XXIV - parecer conclusivo elaborado nos termos do artigo 553 (DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS).  
§ 1° - Os documentos previstos nos incisos I a XXIV  serão  remetidos acompanhados 
de ofício identificando o Contrato de Gestão a que se referem.  
§ 2° - Remetida a documentação prevista nos incisos V a VII deste artigo, nos 
exercícios seguintes serão enviadas apenas as alterações ocorridas ou declaração 
negativa nesse sentido.   
§ 3° - Os documentos originais de receitas e despesas vinculados a Contrato de Gestão, 
referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, 
após contabilizados, ficarão arquivados na Organização Social, à disposição deste 
Tribunal. 
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  Na terceira hipótese de intervenção do Tribunal de Contas, ou seja, 

quando da apuração de irregularidades, assim se normatiza: 

 

 Artigo 32 - Os órgãos de que trata este Capítulo remeterão a este Tribunal, no prazo de 

 3 (três) dias da ocorrência:  

I - comunicação da abertura de processo administrativo, objetivando a desqualificação 
da entidade como OS por descumprimento do contrato de gestão, informando as 
cláusulas descumpridas e eventuais medidas adotadas; 
II - comunicação sobre aditamento da parcela de recursos destinada à cobertura das 
despesas de pessoal cedido pelo Estado, com cópia da justificativa e indicação do valor 
adicionado.  
Artigo 33 - Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão deverão 
comunicar a este Tribunal, no prazo de 3 (três) dias, qualquer irregularidade ou 
ilegalidade praticada pela OS na utilização dos recursos ou bens de origem pública, bem 
como o desfecho do respectivo procedimento administrativo instaurado para apurar 
irregularidade.  
Parágrafo único – Se não houver consenso dos responsáveis pela fiscalização para a 
comunicação conjunta, o membro dissidente deverá fazê-lo individualmente, em 
qualquer das situações descritas e no prazo constante no caput deste artigo.    
Artigo 34 - A Secretaria da Fazenda, por meio do Controle Interno, deverá comunicar a 
este Tribunal no prazo de 3 (três) dias, qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada 
pela OS na utilização dos recursos ou bens de origem pública, bem como o desfecho de 
procedimento administrativo instaurado para apurar irregularidade.  
Artigo 35 - No caso de paralisação, rescisão ou encerramento do Contrato de Gestão ou, 
ainda, de desqualificação da entidade como Organização Social, a Secretaria da área 
competente, deverá comunicar a este Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
da data da ciência do  fato  ou  da  decisão administrativa, conforme o caso, as 
providências adotadas, inclusive quanto à restituição dos bens cedidos e do saldo de 
recursos  e  rendimentos  de aplicação financeira.339 

 

 

  Para melhor ilustração como esse controle externo é exercido, trazemos à 

baila três tipos de decisões emanadas do TCE/RJ, quais sejam: 

a) decisões prolatadas quando da análise da contratação, incluindo aí o ato de 

dispensa de licitação.  Das decisões pesquisadas, não identificamos nenhuma decisão 

considerando irregular, contrato e/ou dispensa; 

b) decisões prolatadas, quando da análise das prestações de contas; 

c) decisão emanada em Consulta formulada por Prefeito do Município de 

Patrocínio Paulista, se os gastos decorrentes dos contratos de gestão se enquadravam no 

limite para despesa de pessoal, estabelecido no art. 19 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC nº101/2000). 

                                                 
339 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Instrução TCE/SP n. 01/07 - TC-A-
40.728/026/07; 
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5.5.5.  Sociedade 

 

  Qualquer cidadão, partidos políticos, associação ou entidade sindical é 

parte legítima para denunciar irregularidades cometidas pelas organizações sociais ao 

Tribunal de Contas ou à Assembléia legislativa, sendo que os responsáveis pela 

fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por 

organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, 

para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de 

responsabilidade solidária.340 

  Como leciona Odete Medauar, trata-se dos “chamados controles sociais 

ou não institucionalizados, tais como as manifestações de entidades da sociedade civil, 

as manifestações de partidos políticos, os abaixo-assinados, as passeatas, a imprensa 

falada, escrita e televisiva, as cartas à imprensa, embora tais situações não culminem em 

medidas por si próprias, podem contribuir, pela repercussão, para o aprimoramento da 

Administração.  Tais manifestações deveriam, sobretudo, exigir autuação mais efetivas 

dos entes institucionais de controle”.341 

   Para Valdir Ribeiro Borba: 

 

O Controle Social na saúde é aplicado de forma intersetorial, com 

envolvimento dos gestores de saúde nas três esferas de governo: federal, estadual, e 

municipal, exercidos pelos gestores: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e 

Secretarias Municipais de Saúde.  Atuam ainda no controle social, na comunidade em 

geral e com seus representantes legais, a partir das Conferências e dos Conselhos de 

Saúde: Nacional, Estadual e Municipal, integrando representantes dos usuários dos 

sistema de saúde, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços de saúdes.  Ainda no 

conjunto de controle social, integram os representantes do setor judiciário que exercem 

o controle legal do sistema, formado por MP, e Tribunal de Contas, revestindo o SUS 

com todo o aparato jurídico e administrativo, para garantir o exercício do controle legal 

em todo o sistema e setores.342 

 

                                                 
340 Arts. 10 e 11, da LC n. 846/98; 
341 MEDAUAR, Odete, Direito Administrativo – De acordo com a EC 19/98, SP: RT, 4 ed. ,1999, p. 441; 
342 BORBA, Valdir Ribeiro, Do planejamento ao controle de gestao hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, RJ : Qualitymark, 2006, p. 140; 
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5.5.6.  Conselho Estadual de Saúde 

 

  O Conselho Estadual da Saúde (CES), instituído pela Lei 8.356, de 20-7-

93, é uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS), vinculado à Secretaria 

Estadual da Saúde, conforme determina o artigo 221 da Constituição do Estado de São 

Paulo. Em conformidade com as disposições estabelecidas nas leis 8.080, de 19-9-90, e 

8.142, de 28-12-90, o CES é instituído como instância colegiada máxima, deliberativa e 

de natureza permanente. O Conselho Estadual de Saúde tem por finalidade deliberar 

sobre: a política de saúde do estado; a direção estadual do SUS; o regimento interno do 

CES e assuntos a ele submetidos pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos seus 

conselheiros, e, neste sentido: 

 

• Traçar diretrizes da política estadual de saúde e seu controle, 
considerando aspectos econômicos e financeiros. 

• Contribuir para a organização do SUS/SP. 
• Recomendar a adoção de critérios que garantam qualidade na prestação de 

serviços de saúde. 
• Definir estratégias e mecanismos de coordenação do SUS em consonância com os 

órgãos colegiados. 
• Traçar diretrizes para elaboração de planos de saúde. 
• Examinar e encaminhar propostas, denúncias e queixas. 
• Emitir pareceres em consultas. 
• Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de ações e serviços de saúde. 
• Propor a convocação da Conferência Estadual de Saúde e constituir sua Comissão 

Organizadora. 
• Propor critérios para definição de padrões e parâmetros de atenção a saúde. 
• Aprovar o Plano Estadual de Saúde e planos municipais encaminhados pelos 

respectivos conselhos municipais da saúde. 
• Elaborar seu regimento interno. 

 

 

5.5.7.  Outros 

 
  O Ministério Público, como “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.343 

  Registre-se também, como observa Odete Medauar, os próprios órgãos 

internos da Administração podem exercer o chamado controle preventivo, “em que a 

                                                 
343 Art. 127 da CR; 
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norma exige consulta prévia a órgão jurídico ou técnico, cujo parecer deve nortear 

obrigatoriamente a decisão a ser tomada; nesse cão, a autoridade somente poderá decidir 

no sentido do parecer, restando-lhe a alternativa de não editar o ato.  Além da função 

consultiva, o órgão que emite o parecer vinculante exerce controle preventivo”344. 

  

                                                 
344 MEDAUAR, Odete, Direito Administrativo – De acordo com a EC 19/98, SP: RT, 4 ed. ,1999, p. 453; 
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5.6.  Características gerais do Contrato de Gestão em questão 

 

 

  Constatamos algumas características próprias a esses contratos que 

inclusive os fazem distinguir dos demais, quais sejam: 

 

5.6.1.  Autonomia e flexibilização da gestão operacional, incluindo aí a 

contratação de serviços, obras, e fornecimentos, de bens e mão-de-obra, afins 

 

  Nas gestões desse tipo de feitio, as organizações sociais podem 

administrar o dinheiro, proveniente essencialmente das verbas públicas lhes repassadas, 

conforme a necessidade de cada setor, negociando o melhor preço que o mercado pode 

oferecer, sem depender, por exemplo, de licitações, além de haver autonomia na 

administração de recursos humanos, já que os funcionários dos hospitais trabalham sob 

o regime da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT345, devendo, todavia, o Conselho 

de Administração aprovar o Regulamento próprio contendo os procedimentos que a 

organização social de saúde adotará para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, o qual deverá ser publicado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

assinatura do contrato de gestão346, “observados os princípios constitucionais de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência”347, 

conforme assevera o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

  Em termos práticos, a exceção daqueles lhes cedidos pelo próprio 

Estado348, todos os funcionários são contratados pela OSS, sob critérios, recrutamentos, 

e avaliações por ela estabelecidos, regidos pela CLT, com contratações e demissões 

mais flexíveis, bem como todas as contratações de, obras, serviços e fornecimento de 

bens, suprimentos, ocorrem em moldes idênticos aos de uma entidade particular. 

  Trata-se de uma das características mais marcante, como fator de eficácia 

na implementação das ações de saúde nessas organizações sociais de saúde, a 

autonomia gerencial para contratar e demitir recursos humanos. 

  Na administração pública do tipo burocrático prevalece a hierarquia de 

                                                 
345 Fonte SES:  
346 Art. 4°, inc. VII, c/c art. 19, da LC n. 846/98; 
347Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos ao Terceiro 
Setor, 2007, p. 103; 
348 Art. 16 da LC n. 846/98; 
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mando, respaldada nas atribuições e competências dos cargos, caracterizada pela 

estabilidade funcional, e sujeita às influências políticas daqueles que assumem o 

Governo. Na administração pública gerencial, se estabelece contrato de trabalho 

seguindo a mesma lógica das empresas privadas, nas quais predominam a eficácia e a 

competência técnico-administrativa, facilitando a demissão daqueles que não atendem 

aos critérios de produtividade e qualidade estabelecidos pela empresa. 

  Essa característica gerencial é importante para a organização dos serviços 

de saúde, particularmente os hospitalares, que necessitam de agilidade na contratação de 

recursos humanos, tanto em termos quantitativos como qualitativos, para atender as 

necessidades de saúde da população de forma mais eficaz.349 

  Para Walter Cintra Ferreira Junior, que estudou as diferenças entre o 

modelo de gestão tradicional e os exercidos pela OSS, “como os trabalhadores desses 

hospitais não são funcionários públicos, há uma maior flexibilidade na contratação de 

mão-de-obra e, portanto, uma maior agilidade para dar conta de dificuldades de caráter 

conjuntural.  Por exemplo, as especialidades médicas apresentam diferentes valores no 

mercado, por isso é difícil contratar um neurocirurgião pela mesma base de 

remuneração de um pediatra, como está obrigada a fazer qualquer entidade da 

administração direta. Um outro exemplo é a necessidade de contratação de um 

especialista para pareceres ocasionais, que seria remunerado por chamada, prática pouco 

provável numa entidade da administração direta”.350 

 

 

5.6.2.  Recebimento dos hospitais 

 

  Os hospitais são entregues equipados para as entidades gestoras, sem que 

haja qualquer transferência patrimonial, isto é, os prédios hospitalares, com todos os 

seus equipamentos e materiais existentes, continuam a pertencer ao patrimônio do 

Estado, podendo lhes ser, todavia, destinados bens públicos materiais, com exceção 

daqueles que não estejam sendo usados em outro estabelecimento de saúde (arts. 14 e 

15), bem como recursos humanos, servidores públicos, com ônus para origem (art. 15). 

 

                                                 
349 Paulo Elias; 
350 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas por meio das 
organizações sociais de saúde, Revista de Administração Pública, março/abril, 2003, vol. 37, n. 2, p. 255; 
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5.6.3.  Consulta – LRF – Gastos com o contrato. Enquadramento. 

 

 

  Conforme resposta à Consulta formulada por um Prefeito, o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo entendeu que os gastos decorrentes com os contratos de 

gestão não incidem na limitação de gastos de pessoal, imposto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal351, recebendo outro tipo de classificação, como: Outros 

Serviços de Terceiros (3132).352 

 

 

5.6.4  Cessão de bens públicos e servidores públicos 

 

  Outra característica é a de que às organizações sociais serão destinados 

recursos orçamentários e, eventualmente, bens públicos e servidores públicos, 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão353. 
  

                                                 
351 Art. 19, da LC n. 101/00; 
352 BRASIL. TCE/SP. Consulta TC-002149/006/02; 
353 Arts. 14, 15, e 16, da LC n. 846/98; 
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5.7.  Publicações 

 

 

  Em decorrência dos contratos de gestão implantados sob à égide da LC n. 

846/98, procede-se a realização das seguintes publicações: 

 

1. Edital de Convocação, acompanhado da minuta do contrato;354 

2. Da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que 

deverão ser executadas; e das entidades que manifestarem interesse na 

celebração de cada contrato de gestão;355 

3. O contrato de gestão efetivamente celebrado pelo Estado, em sua íntegra, 

discriminando as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e 

da entidade contratada (art. 7°), no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura356; 

4. Relatórios financeiros e de execução do contrato de gestão;357 

5. Balanço e demais prestações de contas da organização social no Diário 

Oficial do Estado;358 

6. Regulamento, elaborado pela Organização Social de Saúde e aprovado 

pelo Conselho de Administração, dos procedimentos que se adotará para a 

contratação das obras, serviços, e fornecimentos.359 

 

  Dessas publicações, destacamos à relativa ao Edital de Convocação que 

dar-se-á nesses contratos apenas no Diário Oficial, em detrimento de uma possível 

ampla veiculação, repetidas vezes de preferência, a alcançar a todos que lêem ou não 

esse canal oficial, especialmente se considerarmos que muitos devem se interessar face 

às vultosas somas envolvidas (milhões e milhões). 

  No ensejo, deve-se ressaltar que, em sede federal, a publicação dar-se-á 

conjuntamente com o veículo oficial, em jornal diário de grande circulação no Estado e 

também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região envolvida, sem 

prejuízo de outras vias a mais face o vulto da contratação, utilizando-se, assim, outros 
                                                 
354 Art. 6°, § 3°, da LC n. 846/98; 
355 Art. 6°, § 4°, inc.s. I e II, da LC n. 846/98; 
356 Cláusula décima-terceira da minuta do contrato aprovado pela Resolução n. 87, de 06.10.06; 
357  Art. 2°, inc. I, “f” c/c art. 9°, § 1°, da LC n. 846/98; 
358 Art. 12, da LC n. 846/98 
359 Art. 4, inc. VII, c/c art. 19, da LC n. 846/98; 
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meios de divulgação para ampliar a área de “competição”360. 

  Marcos Juruena Villela Souto leciona que não se trata de “norma geral”, 

porém, que “o primeiro momento em que a Administração leva a terceiros a sua 

pretensão é com a publicação do edital (exceto no convite, onde dispensada a ampla 

divulgação, esta se dá por carta aos interessados); a ampla publicidade é, pois, condição 

essencial para assegurar a competição, ensejando a possibilidade de, chegando ao 

conhecimento geral o interesse da Administração, obter-se o maior número de 

proponentes, ampliando-se o universo da escolha da oferta mais vantajosa)”.361 

 

  

                                                 
360 Art. 21 da Lei f. n. 8.666/93; 
361 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
163; 
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5.8.  Assessoria Jurídica 

 
 

  Caberá à Assessoria Jurídica o exame da minuta do edital de convocação 

e do contrato, sem contudo haver na LC n. 846/98 expressa deliberação neste sentido, 

trazendo tal referência nos próprios editais de convocação, em seus item 4: 

 

Resolução SS nº 8, de 24 de janeiro de 2006 
Dispõe sobre a realização da Convocação Pública a que alude o § 3º do artigo 6º da Lei 
Complementar 846, de 04-06-98. 
O Secretário da Saúde, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 846, de 04-
06-98, em especial no § 3º do artigo 6º do mencionado diploma legal,    
RESOLVE:   
Artigo 1º - (...) 
(...) 
Artigo 4º - O contrato de Gestão reproduzido no Anexo I desta Resolução, cuja minuta 
foi previamente aprovada pela Consultoria Jurídica da Pasta, observará as normas 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie.   
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  A discussão que cerca o assunto é quanto a natureza dessa manifestação, 

entendo Marcos Juruena Villela Souto que “não há ato decisório, de natureza executiva, 

mas mero opinamento. A autorização do contrato cabe ao representante da 

Administração. O contrato que se reputar lesivo é ato cuja autorização cabe aos 

autorizadores de despesas, assim definidos na legislação.  A aprovação da dispensa e a 

ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licitação cabem às autoridades indicadas 

em lei e nos atos de partilha de competência interna de cada órgão ou entidade”.362   

  Neste sentido, o parecer da Assessoria Jurídica não vincula a 

Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões. 

  Ademais, instada a se manifestar quanto uma discussão sobre um parecer 

jurídico em sede de contratação direta, sem licitação, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que não se tratava de ato administrativo, sendo, quando muito, ato de 

administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências 

administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa, senão vejamos, in  

verbis: 

 

                                                 
362 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
41; 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nr. 24073  
PROCED. : DISTRITO FEDERAL  
RELATOR :  MIN. CARLOS VELLOSO  
IMPTES. : RUI BERFORD DIAS 
ADV.  :   LUÍS ROBERTO BARROSO 
IMPDO.   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
DJ Nr. 211 - 31/10/2003  
Decisão: O Tribunal concedeu a segurança. Votou o Presidente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Decisão unanime. Não votou a Senhora Ministra Ellen Gracie por não 
ter assistido ao relatório. Falou pelos impetrantes o Dr. Luis Roberto Barroso. Plenário, 
06.11.2002.  
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. 
TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, 
parag. único, art. 71, II, art. 133. Lei n. 8.906, de 1994, art. 2., . 3., art. 7., art. 32, art. 
34, IX. I. Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer 
sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações. 
Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado 
solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta: 
impossibilidade, dado que o parecer não e ato administrativo, sendo, quando 
muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir 
providencias administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração 
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, .Curso de Direito Administrativo, Malheiros 
Ed., 13. ed., p. 377. II. O advogado somente será civilmente responsável pelos danos 
causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de 
ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 
8.906/94, art. 32. III. Mandado de Segurança deferido.” 
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5.9  SUGESTÕES PARA APRIMORAMENTO DO MODELO LEGAL 

 

 

  Após perfazermos nosso exame sobre os contratos de gestão sob a égide 

da Lei Complementar est. n. 846/98, implantado no Estado de São Paulo, temos a 

apresentar as seguintes sugestões, como frutos de nossas observações dispostas no 

decorrer de nossa dissertação, com vistas ao aprimoramento do modelo legal adotado, 

quais seriam: 

 

 

5.9.1.   Ampliação do leque de participantes. A restrição de participação na 

convocação a somente aquelas entidades já qualificadas como Organizações Sociais de 

Saúde, em detrimento do modelo anterior que incluía também as entidades que 

pretendiam assim se qualificar, implica na diminuição dos potenciais interessados. 

  Ocorre que a entidade privada, sem fins lucrativos, interessada pode 

preencher os requisitos para ser uma OSS, mas no momento da convocação ainda não 

esteja desta forma qualificada. 

  Neste sentido, a Administração poderia adotar outros meios de forma que 

também essas entidades possam ter a oportunidade de participar da convocação e 

conseqüentemente poderem apresentar planos operacionais até melhores daqueles 

ofertados pelas já constituídas OSS, perfazendo-se, talvez, até uma fase pré-

qualificadora, conforme apontado no item 5.2.1; 

 

 

5.9.2.  Estabelecimento de condições para habilitação dos interessados, 

especialmente às técnicas e econômicas dos candidatos, visando melhor assegurar a 

garantia de boa execução contratual, nos termos do art. 37, inc. XXI da CR, conforme 

tratado no item 5.2.2.1.3, corroborando, ainda, a pertinência da realização de licitação 

pública na modalidade apropriada à complexidade, concorrencial, donde se impõe 

análise neste sentido das condições de habilitação dos licitantes, em reforço, portanto ao 

item mais adiante, 5.9.7; 

 

 

5.9.3.  Padronização dos prazos.  Para cada contratação se estabelece um 
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número de dias diferentes, tanto no que tange a demonstração de interesse dos 

candidatos em celebrar o contrato de gestão, quanto para apresentação do plano 

operacional. Neste sentido, entendemos ser conveniente o estabelecimento de uma 

definição padronizada desses dias, pelos efeitos positivos de uma padronização e, 

especialmente para diminuir essa discricionariedade em cada contratação – vide item 

5.2.3; 

 

5.9.4.  Concentração ou Uniformização de prazos. A Administração Pública 

adota dois momentos distintos, um para a manifestação do interessado na celebração do 

contrato de gestão, e outro para apresentação do exigido plano operacional. 

  Entendemos que possa haver quebra na lisura do “certame”, uma vez que 

nos bastidores uma OSS pode saber que uma determinada entidade ou mesmo nenhuma 

tenha se candidatado e preparar seu plano operacional à vista dessas circunstâncias. 

  Portanto, deve-se concentrar em um único momento a manifestação dos 

interessados em celebrar o contrato de gestão e a apresentação de seu plano operacional 

– vide 5.2.4; 

 

5.9.5.  Ampliação do prazo para qualquer circunstância, ou seja, para 

manifestação do interesse na celebração do contrato, ou para apresentação do plano 

operacional, ou mesmo, mais necessário ainda, no caso da unificação em um único 

momento dessas duas situações. Neste sentido, poder-se-ia adotar os mesmos prazos 

para concorrência púbica, modalidade que se aplicaria caso fosse realizada a licitação, 

ou seja, o prazo mínimo para a apresentação das propostas seria de 45 (quarenta e cinco) 

dias, em se tratando de tipo de “melhor técnica”  ou  “técnica e preço”, ou de 30 (trinta) 

dias para os demais casos, tal qual previsto na Lei n. 8.666/93 – vide 5.2.5; 

 

5.9.6.  Realização de procedimento licitatório, com fixação de critérios 

prévios e objetivos para julgamento, reforçando inclusive a análise  das condições 

técnicas e econômicas da candidata – vide item 5.3. 
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5.9.7.  Em não se adotando a licitação, que se estabeleça critérios prévios e 

objetivos para definição do plano operacional preferido - vide item 5.3; 

 

5.9.8.  Ampliação dos veículos de publicidade do edital de convocação, não se 

limitando ao Diário Oficial – vide subitem 5.7; 

 

5.9.9.  Elaboração de novos estudos para eventual implantação, em 

substituição ou conjuntamente com os contratos de gestão, de um modelo baseado em 

contratos de concessão administrativa, outra forma de parceria público-privada, porém 

de maior envergadura, prevista na lei das parcerias público-privadas, Lei n. 11.709/04. 

 

 

  Portanto, com toda essa exposição e, inclusive, a apresentação de 

sugestões, esperamos, de alguma forma, contribuir com a Administração Pública 

brasileira. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

  

  A forma de Estado pode ser definida a partir de sua maior ou menor 

expansão em detrimento da sociedade, sob uma determinada inspiração ideológica.363 

  Evidenciamos a partir do século XVII, de várias concepções de Estado, 

como o Estado Liberal, surgido por inspiração da Revolução Francesa, onde se 

pregavam o individualismo e a igualdade, com respeito à liberdade individual.  A 

atuação do Estado era mínima tanto na economia como nos serviços públicos, muitos 

dos quais publicizados à iniciativa privada. 

  Contudo, o liberalismo não assegurou a outra cara metade, igualdade, 

uma vez que se viu nascer grandes riquezas e ao mesmo tempo profundas desigualdades 

sociais. A liberdade política se viu inoperante, afinal, o que vale a liberdade se não 

tenho o que comer? Cadê a tão propalada igualdade, se poucos têm muito e muitos têm 

pouco ou mesmo, absolutamente nada, na profunda miséria? 

  Como reação ao Estado liberal, surgiu o chamado Estado de Bem-Esta-

Social ou Estado Provedor ou Estado Interventor, onde o Estado tornou-se o 

protagonista das ações que visavam assegurar essa almejada igualdade. Ele seria o 

Provedor das necessidades sociais, resultando num processo de consolidação de 

estruturas de produção e mercado, com intensa participação e intervenção na economia, 

estendendo-se sua atuação em diversos setores, com muitos dos serviços avocados e 

atribuídos como públicos. 

  Sob o fundamento de se promover e subsidiar esse bem estar social, viu-

se um crescimento desmesurado do Estado, cujo resultado foi uma grande crise fiscal, 

sem investimentos públicos, com uma máquina administrativa muitas das vezes arcaica 

e inoperante, com agravante do avassalador fenômeno da globalização que tornava mais 

ainda competitivo o mundo ocidental, importando em nova redefinição do papel do 

Estado, e, conseqüentemente, em novo ajustamento na relação de aproximação dele com 

a sociedade. 

  Desta forma, guardadas as devidas proporções e condições inerentes a 

cada país, o certo é que foi quase unânime a tendência reformista do Estado.  No Brasil, 

essa reforma de Estado veio se insurgindo até culminar no mandato do ex Presidente da 

                                                 
363  Bobbio, Norberto, Estado, Governo, Sociedade – Para uma teoria geral política, tradução Marco 
Aurélio Nogueira, 6ª ed., Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1987, p. 113; 
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República Fernando Henrique Cardoso, marcado por profundas mudanças, ao se 

demarcar como um Estado Regulador, onde deveria regular e fomentar o mercado, e a 

produção e prestação de serviços públicos exploráveis economicamente pela iniciativa 

privada, como no caso das concessões e permissões364. 

  Institui-se o Programa Nacional de Publicização365 consistente na 

transferência e/ou fomento de atividades sociais, em sentido amplo, englobando 

educação, saúde, cultura e outros, não exclusivos do Estado, às entidades da iniciativa 

privada, sem fins lucrativos, especialmente às qualificadas como organizações sociais, 

atuantes no chamado Terceiro Setor, sob a justificativa de que os serviços seriam 

melhor prestados, beneficiando-se com a concorrência entre elas, que dotavam de ampla 

autonomia e flexibilidade de gestão, com típicas práticas da iniciativa privada. 

  Trata-se, pois, de nova postura do Estado em relação à sociedade, ao agir 

em parceria, colaboração, em áreas que lhes dizem respeito, mas não exclusivas, sendo 

em muitos casos instrumentalizados por meio de convênios e/ou os chamados contratos 

de gestão, que muitos entendem se assemelhar, tendência esta que veio ensejar, já no 

mandato do Presidente Lula, as Parcerias Público-Privadas, incorporando as concessões 

patrocinadas e administrativas. 

  Os contratos de gestão são os liames jurídicos instrumentalizados para a 

relação do Estado com entidades da iniciativa privada, sem fins lucrativos, qualificadas 

como organizações sociais, tendo por objeto as referidas atividades sociais, sob o 

regime de metas, baseadas em indicadores apropriados, com repasse de verbas e 

possibilidade de cessão de bens e pessoas, com o conseqüente controle público, interno 

e externo. 

  Esses contratos se inserem na perspectiva contemporânea da 

Administração pública consensual, porém no enfoque das relações Administração 

pública-particular, e têm por fim instituir vínculos de colaboração ente o Estado e a 

sociedade civil, com vistas colaborativas a satisfação dos interesses sociais. Tais 

contratos também se inserem nas diferentes perspectivas do controle da Administração 

pública.366 

  Distinguem-se esses contratos com os contratos de gestão firmados pelo 

                                                 
364 Lei n. 8.987/98; 
365 Lei f. n. 9.637, de 15.05.98; 
366 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 353; 
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Estado com entidades da Administração Pública, como órgãos, autarquias e outros, em 

razão de suas naturezas e práticas, configurando estes em acordos administrativos 

organizatórios, executados a partir da ótica interna da organização administrativa367, 

pois são empregados para viabilizar o fenômeno da concertação administrativa, com 

matriz constitucional do art. 37, § 8°. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “são 

arremedos de contratos, encenação sem nenhum valor jurídico368. 

  Nos contratos com OSS, há uma espécie de delegação de serviços 

públicos369, enquadrando-se as organizações sociais como entidades intermediárias de 

colaboração com o Estado370.  Maria Sylvia Zanello Di Pietro entende que não há 

descentralização, uma vez que “a intenção do Governo é a de transferir para entidades 

qualificadas como organizações sociais atividades hoje desempenhadas por órgãos 

públicos. Só que a entidade prestará o mesmo serviço, não mais com atividade serviço 

público (daí excluir-se a idéia de descentralização) e sim como atividade privada de 

interesse público, a ser fomentada pelo Estado mediante celebração do contrato de 

gestão”371, com a ressalva de que não seria atividade privada, mas verdadeiro serviço 

público, quando envolvesse extinção de ente público para prosseguimento de suas 

atividades por uma organização social, medida esta que poderia ser considerada até 

imoral , por clara tentativa de se esquivar de um regime público, e caso realmente se 

optasse por extinguir para uma organização social assumir, sua escolha não 

poderia prescindir de licitação372. 

  Juarez Freitas adverte que o arranjo do sistema normativo deve servir 

para coibir o vício e promover a solidariedade, não se mostrando refratários a formas 

jurídicas novas, sendo forçoso asseverar que, com as devidas cautelas, as 

organizações sociais podem desempenhar papel precioso de colmatação de lacunas 

                                                 
367 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, p. 351; 
368 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, p. 225; 
369 ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 
743/744; 
370 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Organizações Sociais de Colaboração (Descentralização 
Social e Administração Pública Não-Estatal), Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 210: 
183-194, out./dez. 1997, pp. 183/184; 
371 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 267; 
372 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, pp. 269/270; 
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da ação estatal, não de maneira substitutiva ou excludente, sem maniqueísmo, 

encartado no terceiro setor (nem estatal, nem exclusivamente privado), se evitando 

ainda para possíveis desvios no sentido de uma operacionalização do instituto 

como forma de privatização dissimulada ou despida das imperativas 

preocupações.373 

  Como acordos administrativos colaborativos, a sua prática foi estendida 

aos gerenciamentos de hospitais públicos, como recurso alternativo de gestão, sob o 

pressuposto da busca pela eficiência, tendo por destinatários os chamados clientes-

cidadãos, usuários e titulares de direitos a reclamar pela qualidade dos serviços públicos 

prestados. 

  Para Josenir Teixeira, “ao transferir a gestão de um hospital público para 

uma entidade sem fins lucrativos, o ente político não está se afastando do cumprimento 

da obrigação constitucional de garantir saúde a todos os brasileiros. Longe disso. Mais 

longe ainda fica a idéia de que se está “privatizando” atividades essenciais. Ele apenas 

está transferindo a gestão dos serviços a uma pessoa jurídica especializada e capacitada 

tecnicamente para desenvolvê-los, visando a otimização dos recursos, permanecendo a 

atividade essencialmente pública”. O custeio seria promovido ainda pelo Poder Público, 

como determina a Constituição Federal. É o que se chama de Gestão Compartilhada, 

onde o patrimônio continua sendo público, mas o gerenciamento dos serviços passa a 

ser privado.374 

  No Estado de São Paulo, com o advento da Lei Complementar n. 846, de 

04.06.98, de iniciativa do falecido Governador Mario Covas, de mesmo partido do 

Presidente da República, inspirada no programa federal de publicização, implantou-se a 

gestão hospitalar por entidades privadas, sem fins lucrativos, qualificadas como 

organizações sociais, sob o liame do contrato de gestão, onde se estabeleciam metas a 

serem cumpridas, baseadas em indicadores apropriados, com contrapartida de repasses 

de verbas públicas, e, se fosse o caso, de cessão de bens, com a conseqüente sujeição ao 

regime de controle público pela contratada. 

                                                 
373 FREITAS, Juarez, Regime peculiar das organizações sociais e o indispensável aperfeiçoamento do 
modelo federal, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 214:99-106, out./dez. 1998, p. 99; 
374 TEIXEIRA, Josenir, O Terceiro Setor e a Gestão da Saúde Pública, 29/05/2006, Disponível em  
<http://www2.oabsp.org.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1.asp?id_noticias=77> ou  
<http://www.noticiashospitalares.com.br/nov2005/htms/juridico.htm> Acesso em 19.01.08; 
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  Esse modelo de gestão perdura até hoje. Ademais, credita-se em parte a 

estabilidade e a perenidade dessa política pública375, ao seu sucesso, assim anunciado 

pela Secretaria de Estado de Saúde de SP, com pesquisas de opinião junto aos usuários 

apontando o nível de satisfação entre 80 a 90%.376 Destaca-se também matéria da 

Revista Veja377 onde se noticia que os hospitais geridos diretamente pelo Estado são 

menos produtivos do que os públicos com gestão terceirizada, administrados por 

organizações sociais (OS), tomando-se, por base, três fatores: 
 

     Terceirizados (OS)  Adm. Dir. 

• Taxa de mortalidade  3,3 pacientes    5,3 paciente 

(por 1000 pacientes)  (por 1000 pacientes) 

• Taxa de ocupação média 81%    63% 

dos leitos 

• Gasto por leito   117 reais   183 reais. 

 

 

  Verificamos que, não obstante decorrer de uma política federal de 

publicização (Lei n. 6.937/98), a Lei Complementar est. n. 846/98, tem personalidade 

própria e peculiaridades  relativas à gestão hospitalar. Além da restrição do campo de 

atuação das organizações sociais, a legislação paulista se diferencia da federal em três 

aspectos relevantes, conforme apontado por Paulo Eduardo M. Elias: a) a inclusão da 

Comissão Avaliadora (composta por representantes do Legislativo, do Executivo e do 

Conselho Estadual de Saúde); b) a restrição de produção de serviço exclusivamente ao 

Sistema Único de Saúde (SUS); c) adoção da nova modalidade de gestão apenas para 

novos equipamentos de saúde.378 

  Entre 1998 e 2001, deram-se as primeiras versões do Contrato de Gestão 

celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 

Saúde, e Organizações Sociais de Saúde, que se tornavam concomitantemente 

signatárias do Convênio-SUS padrão, com alterações posteriores, a partir de 2001. 
                                                 
375 Desde à eleição do Governador Mario Covas até hoje o partido PSDB comanda o Executivo, com o 
atual Governador José Serra; 
376 BRASIL. Secretaria Estadual de Saúde de SP. Caderno “Organizações Sociais de Saúde”, 1/15 fls.; 
377 Revista Veja, O custa da saúde – A medicina avança, e salva mais vidas, mas está cada vez mais difícil 
para as pessoas, as empresas e os governos pagar esse progresso, Edi. 2060 – ano 41 – n. 19, São Paulo : 
Ed. Abril, 14.05.08, pp. 92/98; 
378 ELIAS, Paulo Eduardo M., A reforma do Estado no BRASIL: as organizações sociais de 
saúde/ Nivaldo Carneiro Junior, Revista de Administração Publica. Rio de Janeiro : Fundação Getulio 
Vargas,  v. 37, n. 2, (mar./abr. 2003), p.201-226; 
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  Desde 1998, quando se iniciou o processo de contratualização com as 

Organizações Sociais de Saúde, até o ano de 2005, contabilizou-se um dispêndio de 

3.967.204.604,00 (três bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, duzentos e quatro 

mil, e seiscentos e quatro reais). No ano de 2005, foram repassados para o custeio 

dessas atividades em torno de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), e, para 

o ano de 2006, R$ 980.000.000,00 (novecentos e oitenta milhões de reais), conforme 

fonte da própria Secretaria Estadual de Saúde/SP.379 

  Como esclarece o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, “qualquer 

programa de governo, de médio ou longo prazo, pertinente a investimentos ou a 

despesas de caráter continuado deverá estar inserido no PPA, inclusive os passíveis de 

gestão por entidades do Terceiro Setor. Com autorização legislativa, o Plano Plurianual 

estabelecerá objetivos, diretrizes, metas e períodos para a execução da política 

governamental”380 (art. 167, § 1°, CF 88).  

  A fase interna do processo da contratação, “que mais pode contribuir 

para um salutar desenvolvimento do procedimento licitatório, quer pelas preocupações 

da Administração em relação aos interessados, quer pelos cuidados que, internamente, 

devem ser tomados pelo controle hierárquico”381, consistiram na elaboração do edital; 

realização de estudos orçamentários e seu comprometimento, bem como dos custos em 

gerais, baseados preferencialmente em pesquisas de mercado; descrição dos serviços; 

estabelecimento de parâmetros para metas e indicadores; manifestação da assessoria 

jurídica; enfim, uma séries de atos. 

  É nessa fase que serão preparados os dados a serem repassados aos 

eventuais interessados na elaboração de seus Planos Operacionais, constituídos de três 

partes: a) discriminação detalhada dos serviços; b) cronograma de sua implantação; e c) 

orçamento dos serviços. 

  Instada a fase externa com a publicação do edital, convoca-se todos os 

interessados já qualificados e/ou constituídos como organizações sociais de saúde, para 

que em um primeiro momento manifestem seu desejo na contratação, ratificado, 

posteriormente, com a apresentação de seu Plano Operacional ofertado. 

  Após, seguem as documentações para a devida análise, com adjudicação 

                                                 
379 BRASIL. Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES/SP.  Caderno de divulgação. 
“Organizações Sociais de Saúde”. Ano desconhecido, p. 9;  
380 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, Manual básico – Repasses públicos 
ao Terceiro Setor, 2007, p. 42; 
381 SOUTO, Marcos Juruena Villela, Direito Administrativo Contratual, Editora Lumen Júris:RJ, 2004, p. 
31; 
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pelo Secretário de Estado de Saúde daquele que discricionariamente entender, preferir, 

optar..., sem parâmetros próprios de julgamento e controle, firmando-se uma discutível 

contratação direta, dispensada de licitação pública. 

  Marçal Justen Filho se posiciona, com base em princípios gerais 

aplicáveis, não sendo admissível a liberdade total da Administração “para realizar o 

contrato de gestão, sem maiores parâmetros jurídicos. O contrato de gestão não é uma 

espécie de porta aberta para escapar das limitações do direito público. Portanto, e até em 

virtude da regra explícita do art. 37, inc. XXI, da CF/88, o Estado é obrigado a submeter 

seus contratos de gestão ao princípio da prévia licitação”, construindo seu entendimento 

com base no respeito a dois princípios fundamentais da licitação, quais seriam: a) 

indisponibilidade do interesse público, traduzida na impossibilidade de se escolher 

qualquer uma proposta, mas sempre a melhor;  b) isonomia, materializada no direito de 

todas serem tratadas igualmente, não se admitindo distinções fundadas em escolhas 

meramente subjetivas, sendo, portanto, incompatível com o princípio da isonomia 

escolher determinada organização social e excluir outra(s) para realizar contrato”.382  

Justen Filho conclui, então, que se houver mais de um interessado, realiza-se a licitação, 

do contrário e sendo o caso, contrata-se por inexigibilidade de licitação.   

  Essa crítica é acompanhada por vários juristas, como da estirpe de Maria 

Sylvia Zanello Di Pietro383 ou de Celso Antônio Bandeira de Mello384, registrando-se, 

ainda, a tramitação no Supremo Tribunal Federal - STF de Adin’s discutindo a 

constitucionalidade a Lei f. n. 9.637/98, que ampara, em sede federal, essas contratações 

diretas, por meio de dispensas de licitações, com organizações sociais. 

  Os contratos de SP têm por objeto a expressão genérica da 

operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde, 

consistente na assistência hospitalar, no “hotel dia”, atendimento a urgências hospitalar, 

e no atendimento ambulatorial, sem prejuízo de outros programas especiais e novas 

especialidades de atendimento supervenientes, num prazo de vigência renovável de 5 

anos, sendo submetidos aos princípios norteadores do SUS, estabelecidos nas Leis f. n. 

8.808/90 e n. 8.142/90, dentre os quais proibição da cobrança por serviços médicos, 

                                                 
382 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 8ª ed., São Paulo 
: Dialética, 2000, pp. 270/271; 
383 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 5. ed – 2 reimpressão – São Paulo : 
Atlas, 2006, p. 270; 
384 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008, pp. 238/239; 
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hospitalares ou outros complementares da assistência devida ao paciente. 

 

  O valor do contrato deverá corresponder aos pagamentos a serem 

efetuados a Contratada, ou seja, o somatório da parte fixa e o estimado, correspondente 

à parcela variável, podendo chegar a vultosos valores como R$ 200.000.000,00.  Os 

pagamentos far-se-ão sob duas formas: 

 

a) Um valor fixo em parcelas de 1/12, correspondente a  90% do orçamento anual, 

pagas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês; 

 

b) Um valor estimativo variável em parcelas de 1/12, correspondente a 10% do 

orçamento anual, pagas mensalmente, junto com a parte fixa do contrato, e os ajustes 

financeiros decorrentes da avaliação do alcance das metas da parte variável serão 

realizados nos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro após análise dos 

indicadores estabelecidos no Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade.   

 

  Gustavo Henrique Justino de Oliveira destaca que os contratos de gestão 

“são instrumentos de uma forma contemporânea de controle administrativo, seja sob a 

perspectiva do denominado controle hierárquico (subordinação), seja sob a perspectiva 

da denominada tutela administrativa (vinculação), sendo possível referir-se a uma 

contratualização do controle administrativo”.385 

  O acompanhamento e a avaliação contínuos do contrato de gestão 

potencializam a eficácia da ação governamental, por meio do alcance das metas 

estabelecidas. O ciclo de avaliação prescrito para o Contrato de Gestão compreenderia a 

geração de relatórios parciais e anuais, a avaliação institucional e auditorias.386 

  Valdir Ribeiro Borba salienta que “na área de saúde, quer pública, 

privada, filantrópica ou supletiva, o caminho inicial é o do controle com 

responsabilidade para que se possa manter a entidade e sustentar o desenvolvimento 

tecnológico e organizacional em benefício da assistência direta. Para isso é 

imprescindível fazer inicialmente a lição de casa, ou seja, equilibrar-se econômica e 

                                                 
385 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, O Contrato de Gestão na Administração Pública Brasileira, 
Tese de Doutorado. Orientadora Prof. Odete MEDAUAR, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, 2005, pp. 351/352; 
386 FERREIRA JUNIOR, Walter Cintra, Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de saúde, Dissertação (mestrado) – 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV/SP, Orientadora Ana Maria Malik, p. 39; 
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financeiramente, e, para tal, é essencial implantar núcleos de Controladoria técnica, 

operacional e administrativa, reunindo profissionais competentes, compromissados com 

a organização e comprometidos com resultados”.387 

  O controle público realizado nos Contratos de Gestão é exercido 

basicamente pelo: 

 

a)  Poder Executivo, Contratante; 

b) Comissão de Avaliação;  

c) Conselho de Administração; 

d) Assembléia Legislativa  e Tribunal de Contas do Est. São Paulo; 

e)  Ministério Público e Sociedade; 

f) Conselho Estadual de Saúde. 

 

 

  Em decorrência das características típicas desses contratos, como 

autonomia de gestão, temos as contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros, 

realizadas nos moldes e formas privadas, sob responsabilidade da OSS, devendo o 

respectivo regulamento ser publicados. 

  Outra característica é a de que às organizações sociais serão destinados 

recursos orçamentários e, eventualmente, bens públicos e servidores públicos, 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão388. 

  Por fim e de modo a não só expor os aspectos gerais dessa contratação, 

com análise da mesma, apresentamos ainda nossas sugestões para aprimoramento do 

modelo legal implantado, como  por exemplo: 

 

a) ampliação do leque de participantes, com a previsão no edital de convocação de 

organizações sociais já constituídas, como as instituições que nessa data possam 

satisfazer os requisitos legais a tanto; 

 

b) estabelecimento de condições para habilitação dos interessados a contratação; 

 

                                                 
387 BORBA, Valdir Ribeiro, Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar: instrumento para o 
desenvolvimento empresarial e técnico, Rio de Janeiro:Qualitymark, 2006, p. 81; 
388 Arts. 14, 15, e 16, da LC n. 846/98; 
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c) padronização, concentração e ampliação de prazos; 

 

d) realização de licitação pública para a contratação da entidade gestora, ou,  pelo 

menos, que estabeleça critérios objetivos para definição do preferido; 

 

e) elaboração de estudos para eventual implantação, em substituição ou 

conjuntamente com os contratos de gestão, de um modelo baseado em contratos de 

concessão administrativa, outra forma de parceria público-privada, porém de maior 

envergadura. 

 

  Portanto, com toda essa exposição e, inclusive, a apresentação de 

sugestões, esperamos, de alguma forma, contribuir com a Administração Pública 

brasileira. 
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