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RESUMO 

 

PEREIRA, R.N. Governança Corporativa no modelo da  Organização Social de 

Saúde do Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 2014 

 

Parte da estratégia do Plano Diretor da Reforma do Estado foi transferir, no final da 

década de 90, para o setor público não estatal a produção de serviços tais como 

saúde, educação e cultura, procurando promover maior eficiência e qualidade dos 

serviços. Uma das principais estratégias foi a criação das organizações sociais de 

saúde (OSS). A partir de 1998, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 

(SES) tem repassado a gestão de hospitais para essas organizações mediante 

contrato de gestão que discrimina objetivos e metas para a produção de serviços de 

saúde. Por se tratar da gestão do dinheiro público, o tema governança corporativa é 

relevante para a administração pública. A pesquisa avalia a governança na 

organização social de saúde SPDM - Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina - quanto aos critérios de accountability (responsabilidade em prestar conta) 

e transparência por meio da análise da legislação vigente, contratos e relatórios que 

regulam as OSS. Os resultados da pesquisa demonstram que os critérios de 

accountability e transparência - elementos importantes para garantir uma boa 

governança no setor público –, de acordo com a literatura examinada, ainda não 

foram alcançados tendo em vista que o governo de São Paulo é o principal 

comprador, pagador e controlador do desempenho dessas organizações; que há 

necessidade do  cumprimento dos prazos previstos na lei para prestação de contas; 

que a qualidade das informações pela S.E.S. junto aos órgãos de controle externo é 

primordial, e que há dificuldade de acesso às informações para os stakeholders. 

 

 

 

Palavra-chave: governança corporativa no setor público; financiamento no SUS, 

organização social de saúde. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, RN Corporate Governance Model of Social Organization of Health of 

the State of São Paulo. Dissertation (Master).  Catholic Pontifical University of 

São Paulo. 2014 

 

Part of the Reform Plan of the State's strategy was to transfer at the end of the 90s, 

to the non public sector producing services such as health, education and culture, 

seeking to promote greater efficiency and quality services. A key strategy was the 

creation of social organizations (OS). Since 1998, the State Health Department of 

São Paulo (SES) transferred the management of hospitals to these organizations 

through management contracts that discriminated objectives and targets to be 

achieved for the production of health services. Due to the fact that it was the 

management of public money, the corporate governance issue was relevant to public 

administration. The research evaluates the governance in the social organization of 

health SPDM - Association for the Development of Medicine as the criteria for 

accountability (account responsibility) and transparency through the analysis of 

existing, contracts and reports that regulate OSS legislation. The research results 

show that the criteria for accountability and transparency - important to ensure good 

governance in the public sector elements - according to the literature examined were 

not achieved considering that: the government of Sao Paulo is the main buyer, payer 

and performance controller of these organizations; in compliance with the time limits 

due to law enforcement for accountability; the  quality of information of the S.E.S. to 

the departments of external control and the difficulty of access to information for 

stakeholders.. 

 

 

Keywords: corporate governance in the public sector; SUS financing, social health 

organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início dos anos 70 e 80, com o processo de globalização e o crescimento 

econômico distorcido, o Estado entrou em crise, houve escassez de recursos 

públicos e incapacidade de os governos  financiarem sua atividade, decorrente da 

crise fiscal, do enfraquecimento do poder estatal com a globalização da economia e 

da ineficiência do modelo burocrático.  Essa crise abrangeu a América Latina, o 

Leste Europeu, grande parte dos países em desenvolvimento na Ásia e mesmo os 

países desenvolvidos. O período pós-crise pavimentou o caminho para as propostas 

de reforma do Estado. No Brasil, a Reforma do Estado foi a partir dos anos 90, 

pautada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRESSER 

PEREIRA, 1997). 

 

Na versão positiva de Bresser Pereira (1997), os principais artífices da 

reforma nos anos 90 no Brasil foram os processos de redução do tamanho do 

Estado por meio da privatização, publicização e terceirização, a desmarcação do 

seu papel regulador, aumento de sua capacidade financeira e administrativa de 

implementar suas decisões e o aumento de sua governabilidade, ou seja , 

capacidade política de intermediar  interesses e garantir legitimidade. Para o autor, a 

reforma administrativa teve papel fundamental para tornar a administração pública 

mais moderna e mais eficiente, uma administração pública gerencial  a que  

denominou  “Nova Gestão Pública (NGP)”.  

 

Na mesma linha de Bresser, Sano e Abrucio (2008, p. 66) defendem a 

reforma: “é possível resumir a preocupação central da Nova Gestão Pública como a 

combinação entre flexibilização da gestão e  aumento da responsabilidade na 

administração pública”. Segundo os autores, o aumento de responsabilidade não se 

dá apenas por maior eficiência gerencial, mas também pela construção de uma 

administração voltada aos cidadãos. 

 

As privatizações e terceirizações, no entanto, até hoje (2014), são alvos de 

críticas de todo tipo. As pressões para ampliar a transparência das ações das 

organizações sociais de saúde (OSS) respondem, em parte, pelas polêmicas e 

conflitos entre os agentes (pacientes, sindicatos, governos etc.) em torno de 
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precisamente dos ecos da reforma do Estado no tocante à prestação de serviços de 

saúde. 

 

As ideias da NGP chegaram ao Brasil no primeiro governo Fernando 

Henrique Cardoso, com a aprovação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado em 1995, pelo qual o Estado atuaria mais como regulador e promotor de 

serviços públicos e buscaria, preferencialmente, a “descentralização”, a 

“desburocratização” e o aumento de autonomia na gestão (BRESSER PEREIRA, 

1998, apud SANO e ABRUCIO, 2008). Nesse contexto, criou-se o processo de 

“publicização” como estratégia do governo de transferir para o setor público não 

estatal a produção de serviços, como saúde, educação e cultura, estabelecendo um 

sistema de parceria entre Estado e sociedade, com o objetivo de aumentar a 

eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor o cidadão-cliente a um 

custo menor (ministério da administração e reforma do Estado - MARE, 1998). 

 

Para atingir esse objetivo, o Estado deveria fortalecer o corpo burocrático ao 

mesmo tempo em que  criaria um modelo de gestão orientado por resultados e 

baseados na contratualização, seja com órgãos internos do governo, seja com entes 

públicos não estatais, por meio das chamadas organizações sociais. As OSS são 

entidades públicas de direito privado que celebram  contrato de gestão com o 

Estado e são financiadas parcial , ou mesmo totalmente, pelo orçamento público 

(SANO E ABRUCIO, 2008). 

 

O debate sobre as consequências da transferência de recursos do setor 

público para o setor privado, na prestação de serviços de saúde por meio das OSS, 

provocou a elaboração da presente pesquisa. Por se tratar da gestão do dinheiro 

público, a aplicabilidade dos princípios e conceitos de governança corporativa e a 

relação destes princípios com a administração financeira dessas entidades poderão 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dessas empresas e consequentemente 

da eficácia do gasto público. 

 

O tema governança abrange diretrizes que orientam a boa governança no 

setor público, para fins deste estudo, serão  analisados  os critérios de accountability 
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(responsabilidade em prestar conta) e transparência. O objetivo da pesquisa é 

avaliar a governança na OSS/SPDM quanto aos critérios de accountability 

(responsabilidade em prestar conta) e transparência. 

 

 O estudo conta, além da Introdução, com mais três capítulos. O primeiro 

analisa as OSS paulistanas na área da saúde, dados financeiros, relevância no 

orçamento público, descrição das unidades de saúde e mapeamento das OSS que 

possuem contratos vigentes. O segundo analisa o contrato de gestão, seu 

funcionamento com base na legislação vigente, identificando os mecanismos de 

controle financeiro. O terceiro apresenta a revisão da literatura sobre governança 

corporativa na gestão pública.  

 

O acesso aos serviços de saúde e a capacidade do Estado em ofertá-los é 

de importância indiscutível  para a sociedade brasileira. A governança, por sua vez, 

deve atentar para os  critérios da gestão em saúde que enlaça dinheiro público e 

organizações privadas.  

 

Com esta pesquisa, esperamos contribuir para o debate sobre a relação 

Estado-organizações privadas, no segmento da saúde. 
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1. FINANCIAMENTO DO SUS 
 

Para que o Estado cumpra  sua finalidade, deve ser possuidor de meios 

financeiros e administrativos que possibilitam realizar suas atividades.  Para isso, 

exerce  atividades, através de atos que visam à obtenção de recursos para a 

realização das suas atividades.  Nesse sentido, a  Administração Pública 

desempenha  papel importante na gestão administrativa e financeira do SUS.   

 

O funcionamento da Administração Pública federal, estadual e municipal 

compreende:  

Quadro 1  

Funcionamento da Administração Pública 

 

Fonte: Dados coletados do Relatório Conselho Nacionais de Secretários de Saúde (CONASS1): A 
Gestão Administrativa e Financeira no SUS (Para entender a Gestão do SUS) 2011 volume 8. 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS) é uma entidade de direto privado, 

sem fins lucrativos, que congrega os Secretários de Estado de Saúde enquanto gestores oficiais das 

Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados e Distrito Federal.   

 

Ministérios ou Secretarias de Governo
Administração Direta e suas unidades

Administração Pública

Administração Indireta Autarquias
Fundações
Empresas públicas
Sociedade de economia mista
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Segundo CONASS (2011): 

• Administração Direta  é o conjunto de órgãos subordinados e 

integrados na estrutura administrativa da União, estado ou município. 

A Secretaria Estadual de Saúde e  suas unidades organizacionais. 

 

• Administração Indireta é o conjunto dos entes personalizados que, 

vinculados a um Ministério ou Secretaria, prestam serviços públicos ou 

de interesse público.  

 

• Autarquia é serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas 

da Administração Pública que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. No 

município de São Paulo, hospitais de determinada região estão 

vinculados a autarquias municipais de Saúde, responsáveis por ações 

e serviços de saúde. 

 

• Fundação Pública é entidade que realiza atividades não lucrativas 

atípicas do Poder Público, mas de interesse coletivo, como  nas áreas 

de saúde, educação, cultura e pesquisa. É   criada por lei específica e 

estruturada por decreto, independentemente de qualquer registro. 

Exemplo de fundação dessa natureza é a  Fundação Hemocentro. 

 

• Empresa Pública é entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivamente 

público, criada por lei para a exploração de atividade econômica a que 

o governo  é levado a exercer por força de contingência ou de 

conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das 

formas admitidas em direito. Suas atividades regem-se pelos preceitos 

comerciais. 
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• Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, 

com participação pública e privada, em seu capital e em sua 

administração, para realização de atividades econômicas ou serviço 

de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado. Revestem-

se da forma de empresas particulares, regendo-se pelas normas das 

sociedades mercantis, com as adaptações impostas pelas leis que 

autorizam sua formação. Exemplo: Hemobrás. 

 

A Administração Pública no contexto do SUS estabelece na gestão 

administrativa do SUS as formas de execução direta e indireta, que não podem ser 

confundidas com Administração Direta e Indireta. A execução é direta quando  feita 

pelo próprio órgão ou entidade responsável,  que produz bens ou serviços com os 

recursos de que dispõe: humanos, materiais e financeiros. A execução será indireta 

quando o órgão ou entidade remeter a responsabilidade da execução a terceiros, 

,transferindo recursos principalmente financeiros. Neste caso, a compra de bens, 

produtos ou serviços com celebração de contratos com a precedente licitação 

(CONASS, 2011). 

 

Quando o órgão ou entidade não compra bens ou serviços, mas 

simplesmente coopera para que  sejam adquiridos e usufruídos por terceiros, por 

meio de descentralização de programa de trabalho, mediante a transferência de 

recursos, dá ensejo à celebração de convênios, que é outra forma de execução 

indireta de programas e ações orçamentárias. 
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1.1 Gestão Financeira no SUS  

 

A atividade financeira do Estado se realiza através da obtenção  de receita 

pública, despesa pública e gestão do orçamento público (elaboração, aprovação e 

controle) (CONASS, 2011).   

 

Com  apoio  do quadro 2, podemos exemplificar graficamente a estrutura 

básica da área financeira, com base nas instituições de gestão financeira a seguir: 

 

Quadro 2 

Instituições de Gestão Financeira 

 
Fonte: Dados coletados do Relatório CONASS- Conselho Nacional de Secretários de Saúde: 

A Gestão Administrativa e Financeira no SUS ( Para entender a Gestão do SUS 2011 volume 8). 

 

As instituições do setor público,  sujeito da atividade financeira,  no  contexto 

da área de saúde, segundo CONASS (2011, p 78), são: 

 

• Os órgãos de Estado, investidos de autoridade, como o Poder 

Executivo (Administração Direta), o Poder Judiciário e o Poder 
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Legislativo, responsáveis pela arrecadação de receitas, realização de 

despesas e exercício da fiscalização dos gastos (controle interno),  

resguardando o princípio da segregação de funções; 

 

• Os fundos ou contas independentes (fundos de saúde, por exemplo) 

ou extraorçamentárias, cujas receitas e despesas são administradas 

com certa autonomia; 

 

• Os organismos auxiliares, constituídos por empresas cujas gestões 

obedecem à autoridade política. Estão à margem do mercado e sua 

finalidade consiste em fornecer bens e serviços aos organismos 

estatais. Exemplo disso são as fábricas de medicamentos nos 

diversos níveis de gestão do SUS; 

 

• Outras entidades da Administração Indireta, como autarquias e 

sociedades de economia mista. 

 

Há no mínimo três classes ou níveis de finanças ou fazendas públicas: a 

estatal, gerida pelo Ministério ou Secretaria da Fazenda em nível nacional; a 

departamental, estadual ou autônoma, gerida pelo Departamento do Governo 

Estadual; e a municipal gerida pelos municípios.  As diferentes fazendas arrecadam 

e administram, segundo sua responsabilidade, alguns impostos, de acordo com o 

estabelecido pela Constituição Federal  e demais leis tributárias. A União se reserva 

determinados impostos e os cede aos entes governamentais regionais. São 

exemplos de impostos diretos: o Imposto de Renda (IR) das pessoas físicas e o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). São os indiretos: O Imposto de 

Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o IR das pessoas jurídicas. 

 

O orçamento público prevê a quantidade de recursos que, num determinado 

período,  deve entrar e sair dos cofres públicos, especificando suas principais fontes 

de financiamento e as categorias de despesa mais relevantes. Esse instrumento é 
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formalizado através da lei proposta pelo Poder Executivo e apreciado e ajustado 

pelo Poder Legislativo na forma definida pela Constituição.  

 

A elaboração do orçamento deve levar em conta três orçamentos: o fiscal, o 

de investimento das empresas e o da Seguridade Social, e é subordinado  à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias-LDO e Plano Plurianual-PPA (CONASS,2011). 

 

O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos 

vinculados, incluindo a Administração Direta e a Indireta, bem como fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

Os recursos destinados às ações de saúde e a serviços públicos de saúde, 

com base na Emenda Constitucional n. 29/2000, devem ser aplicados por meio de 

fundos de saúde. Segundo relatório do CONASS (2011, p. 106), os fundos de saúde 

podem ser definidos como 

 

Modalidade de gestão de recursos, criado por lei e revestido de certas 

formalidades, com o fim de ser o receptor único de todos os recursos 

destinados à saúde, em cada esfera de governo: recursos financeiros 

destinados a custear as ações e os serviços de saúde, sejam dos 

orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos 

municípios, bem como transferências de uma esfera estatal a outra, e 

recursos de outras fontes devem ser depositados no fundo de saúde. 

 

Os fundos de saúde, segundo o relatório, “adquirem a forma de unidades 

gestoras de orçamento, devendo ter orçamento consignado para poder aplicar os 

recursos transferidos”.  Para os autores, pela definição da Lei 4.320/1964- Normas 

de direito financeiro, Unidade Orçamentária é 

 

O órgão, unidade, ou agrupamento de serviços com autoridade para 

movimentar dotações, ou seja, tem o poder, ainda que derivado do 

gestor, municipal/estadual, de gerir recursos orçamentários e 

financeiros, próprios (do estado ou do município), ou transferidos (da 

União ou estado) (p. 99). 
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O que a Lei pretendeu, segundo CONASS (2011, p. 99), foi “separar os 

conceitos de Unidade Orçamentária e Unidade Administrativa, de modo a permitir 

um sistema descentralizado da execução do orçamento, através das funcionais 

programáticas”. 

 

Os fundos de saúde segundo CONASS (2011, p. 107) servem para otimizar a 

utilização de recursos destinados  a ações e a serviços públicos de saúde, mediante  

 

• O cumprimento do preceito constitucional no que se refere à aplicação 

dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde por 

intermédio de fundos de saúde; 

 

• A implementação do planejamento orçamentário, financeiro e contábil, 

realizada pelos gestores estaduais e municipais; 

 

• A produção, disponibilização e utilização de informações gerenciais 

sobre a gestão dos recursos do SUS; 

 

• A melhoria dos indicadores de saúde populacional, do sistema e da 

rede de serviços, com a indução de equilíbrio inter-regional; 

 

• A avaliação da efetividade da aplicação dos recursos. 

 

O Fundo Nacional de Saúde , segundo CONASS (2011, p.107), “é o fundo 

especial organizado de acordo com as diretrizes e objetivas do SUS, cujos recursos 

estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), de acordo com o Plano Plurianual 

dos Projetos e Ações Governamentais e provenientes de fontes nacionais (de 

receitas do Tesouro Nacional e de Arrecadação direta do FNS) e internacionais - de 

acordos firmados pelo governo brasileiro com instituições financeiras internacionais, 

como o Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird) e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) para financiamento de projetos na 

área de saúde”. 
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A gestão dos recursos é exercida pelo diretor-executivo, sob a orientação e 

supervisão do secretário-executivo do Ministério da Saúde, observando o Plano 

Nacional de Saúde e o Plano Plurianual do Ministério da Saúde, nos termosdas 

normas definidoras dos orçamentos anuais, das diretrizes orçamentárias e dos 

planos plurianuais. 

 

A execução dos recursos é feita, em nível central, por meio da Unidade 

Gestora da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e das unidades 

gestoras criadas junto ás áreas técnicas do Ministério da Saúde. Nas unidades 

federadas, por meio das unidades gestoras descentralizadas junto às 

representações estaduais e unidades assistenciais do SUS, sob a gestão do 

Ministério da Saúde (MS). 

 

Todos os recursos transitam em conta única do Fundo Nacional de Saúde, 

em consonância com o preceito constitucional de aplicação dos recursos destinados 

às ações e serviços públicos de saúde por meio de fundo de saúde. 

 

Os recursos financeiros do Ministério da Saúde, administrados pelo Fundo 

Nacional de Saúde, segundo relatório, compreendem  

 

• Despesas correntes e de capital do MS, seus órgãos e suas entidades, 

da Administração Direta e Indireta, integrante do SUS; 

 

• Transferência para a cobertura de ações e serviços de saúde, 

destinada a investimentos na rede de serviços,  a cobertura 

assistencial e hospitalar e  a demais ações de saúde do SUS a serem 

executadas de forma descentralizada pelos estados, Distrito Federal e 

municípios; 

 

• Financiamentos destinados à melhoria da capacidade instalada de 

unidades e serviços de saúde do SUS; investimentos previstos no 

Plano Plurianual do Ministério da Saúde e na Lei Orçamentária Anual; 

outras despesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual. 
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O Fundo Estadual de Saúde é “instrumento de gestão juntamente com o 

Conselho de Saúde, plano de saúde e relatório de gestão. Sob a responsabilidade 

do secretário de saúde estadual, pode ser gerido por uma diretoria-executiva, ou 

similar, que tem por finalidade administrar os recursos alocados no Fundo Estadual 

de Saúde (FES), bem como executar as atividades de administração financeira e de 

contabilidade, de planejamento, programação, orçamento, acompanhamento e 

avaliação de estudos e análises, em estreita articulação com os sistemas 

financeiros,  de contabilidade e de planejamento do estado” (CONASS , 2011 p.109). 

 

A gestão financeira e orçamentária dos Fundos Estaduais de Saúde está 

sujeita ao acompanhamento e fiscalização dos conselhos de saúde, ao controle 

interno e externo do estado e da União, quando  houver repasse federal do SUS, e 

às auditorias do Sistema Nacional de Auditoria (SNA).  

 

Com relação ao controle social, o Conselho de Saúde “é instrumento de 

participação da comunidade na gerência do SUS, atuando na estratégia e no 

controle da execução da politica de saúde, incluindo seu aspecto financeiro e 

econômico e na fiscalização da movimentação dos recursos repassados às 

Secretarias Estaduais e Municipais e/ ou fundos de saúde” (CONASS , 2011 p.115). 

.  

 A Secretaria da Saúde deverá estimar os recursos necessários para 

pagamento das despesas, com base nas fontes orçamentárias e disponibilidade 

financeira e controlar o ingresso de recursos no fundo, de acordo com as regras 

estabelecidas. 
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2. O PLANO DIRETOR DA REFORMA DO ESTADO  
 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em 1995 teve como 

principal objetivo a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos 

serviços, através do enxugamento do tamanho do Estado.  Essa reforma do 

aparelho do Estado passa a ser orientada pelos valores de eficiência e de qualidade 

na prestação de serviços públicos. A esse modelo de gestão do Estado deu-se o 

nome de "administração gerenciada". 

 

 No Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, segundo Resende 

(2004 p.2), Governo Federal concebeu o Estado com 04 (quatro) setores 

importantes: 

• O Núcleo Estratégico  
 

O Governo entendia que o único papel exclusivo do Estado fosse o de 

preparar, definir e fazer cumprir as leis, e estabelecer relações diplomáticas, 

além da defesa do território. Achava que o Estado deveria ter controle 

absoluto sobre esses setores que deveriam ter administração centralizada e 

verticalizada e são de propriedade estatal. Fazem parte do Núcleo Estratégico 

os Poderes Legislativo e Judiciário; o Ministério Público; o Poder Executivo: o 

Presidente da República, os Ministros, os auxiliares e os assessores diretos, 

responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas.  

• Atividades exclusivas  
 

Setor exclusivos do Estado, ou seja, aqueles  que só o Estado  exerce o 

poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. 
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• Os Serviços não exclusivos 
 

Para este setor, o Governo propôs a "livre disputa de mercado" entre as 

instituições privadas, com o objetivo de promover a "eficiência e menor custo 

dos serviços sociais oferecidos pelas instituições privadas". Esses serviços 

eram: Educação, Saúde, Cultura, Produção de Ciência e Tecnologia. Para 

esses setores, propôs a estruturação das Organizações Sociais (OSS), que 

seriam entidades de "direito privado", "sem fins lucrativos", que deveriam 

manter "Contratos de Gestão" com o Governo Federal, que entraria com o 

patrimônio (instalações/equipamentos), pessoal, recursos orçamentários e, 

em contrapartida, a entidade se responsabilizaria por um nível de atendimento 

da demanda social, podendo vender serviços conforme sua capacidade. 

Desta forma, a propriedade seria a pública não estatal. O Governo FHC 

defendia que o Estado não deveria assumir novos serviços, mas deveriam ser 

ampliados, quando necessários, por meio das Organizações Sociais (OSS). 

 

• O Setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado 
 

Corresponde à área de atuação de empresas estatais do segmento produtivo 

ou do mercado financeiro. É caracterizado pelas atividades econômicas 

voltadas para o lucro que ainda permanecem no aparelho do estado, como as 

do setor de infraestrutura.  

 

Para cada um desses quatro Setores do Estado segundo a autora, o Governo 

propôs o que chamou de "formas de propriedade": 

• "Propriedade Estatal", administração pública, composta por patrimônio 

público (administração direta e indireta, inclusive as agências); 

• "Propriedade Privada", entidades privadas, compostas por patrimônio 

privado (entidades da sociedade civil, com finalidade explícita de lucro); 
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• “Propriedade Não-Estatal", constituída pelas organizações sem fins 

lucrativos, que não são propriedade de indivíduo ou grupo e que são 

orientadas diretamente para o atendimento do interesse público. 

 

No contexto propriedade não estatal, estão classificadas as organizações 

sociais, como entidade de interesse social e de utilidade pública, associação cível 

“sem fins lucrativos”, criando uma figura nova no “terceiro setor”, que se 

transformaria em “espaço público não estatal”. 

 

Essas Organizações Sociais foram concebidas como instrumento de 

viabilização e implementação das Politicas Públicas, conforme Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Um dos pontos estratégicos desse plano 

foi a  aprovação do Programa Nacional de Publicização, aprovado pela Lei 9.637 de 

15 de maio de 1998. Essa lei autoriza o Poder Executivo a transferir a execução de 

serviços públicos e a gestão de bens públicos a entidades especialmente 

qualificadas, as Organizações Sociais, ressaltando que alguns estados tenham 

legislado conforme sua competência, dando à Lei estadual as adaptações cabíveis. 

 

O Governo pretendia garantir um meio para retirar órgãos e competências da 

administração pública direta (programas, ações e atividades) e indireta (autarquias, 

fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas) e, além disto, 

garantir a transferência de seu ativo ao setor privado. A justificativa dessa 

transferência, se deveu ao  fato de serem “atividades não exclusivas de Estado” por 

isto podem ser transferidas à iniciativa privada, sem fins lucrativos, sob o argumento 

de parceria e modernização do Estado. Essa transferência resultaria em melhores 

serviços à comunidade; maior autonomia gerencial, maiores responsabilidades para 

os dirigentes desses serviços; aumento da eficiência e da qualidade dos serviços; 

melhor atendimento ao cidadão e menor custo. 
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3 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  

 

Em 1998, com base na Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998, o 

governo do Estado de São Paulo deu início à implantação de um modelo de gestão 

da assistência à saúde por meio da criação das Organizações Sociais de Saúde 

(OSS). Inicialmente voltada à assistência hospitalar, a estratégia foi posteriormente 

estendida a unidades ambulatoriais, de análises clínicas e a centros de atendimento 

a grupos específicos, respondendo atualmente por 39,9 % dos principais programas 

de saúde (tabela 1).  Os investimentos na área de saúde (tabela 1) representaram 

11,5 % em 2012 do total de gastos do Estado, e foram previstos 12,8 bilhões de 

reais em 20132. 

Tabela 1 

Despesas do Estado de São Paulo por categoria – orçamento 2013 

 

 

Fonte: Dados coletados do site da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo (Visão: Execução). Elaboração própria (2014). Disponível em:  

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/Lei_Orçamentária_V201307171145.pdf 

                                                           
2 Dados de 2009 a 2012, referem-se a informações da Execução Orçamentária, e o ano de 2013 
refere-se à Lei orçamentária. 

Em R$ Milhões 

Discriminação 2009 2010 2011 2012 2013

Cultura 785                941                790                780                862                

Desenvolvimento Social 625                765                811                937                916                

Habitação 1.052             1.810             1.872             1.742             2.103             

Saneamento 2.226             2.133             2.092             2.350             3.347             

Segurança Pública 12.293           13.151           14.790           17.343           18.828           

Educação 20.968           24.583           27.106           28.790           31.162           

Previdência Social 15.352           16.616           18.874           22.353           23.643           

Saúde 8.464             10.006           10.991           12.354           12.836           

Transporte 12.920           13.874           11.018           9.580             16.326           

Outros Poderes 8.018             8.438             9.381             11.104           11.345           

Total Estado de São Paulo 82.703           92.317           97.725           107.333         121.368         

Saúde / ESP (%) 10,2% 10,8% 11,2% 11,5% 10,6%

R$ Milhões

Principais Programas de Saúde % 2013

 Atendimento Médico , Ambulatorial e Hospitalar 48,0% 4742

 Atendimento Ambul.  e Hospitalar por Organizações Sociais 39,9% 3.934

 Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 12,1% 1.194

100% 9.870             
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O elemento distinto do que neste trabalho é denominado modelo OSS é a 

terceirização da gerência de unidades de saúde do governo estadual junto a 

entidades privadas, por meio de  instrumento jurídico que estabelece um conjunto de 

metas com relação aos serviços de saúde disponibilizados, juntamente com a 

obrigatoriedade de administração propriamente das unidades. 

 

O modelo teve os seus traços fundamentais definidos pela Lei Complementar 

nº 846, de 04 de junho de 1998- LC 846/98 (São Paulo), que autorizou o governo 

estadual a qualificar como “organizações de saúde” entidades privadas sem fins 

lucrativos, com atuação voltada às áreas de saúde e cultura. A LC 846/98 integra um 

conjunto de medidas cujo ponto de partida é o Plano Diretor da Reforma do Estado, 

de 1995. A partir da concepção desse Plano , segundo Sano (2003), foram lançadas 

reformas administrativas que buscavam a descentralização, a desburocratização e o 

aumento da autonomia na gestão e, ao mesmo tempo,  flexibilização na 

administração pública. 

 

A qualificação como organização de saúde depende do cumprimento de 

alguns requisitos estabelecidos na LC 846/98, sendo o principal a comprovação de 

atuação prévia na área por, no mínimo, cinco anos. Cumpridos os requisitos legais, 

a decisão quanto á qualificação é de responsabilidade do Secretário de Estado da 

Saúde. . Por sua vez, a qualificação constitui pré-condição para o estabelecimento 

de “parcerias” com o poder público para a execução de atividades na área de 

atuação correspondente, com dispensa de licitação e sob a regência de contratos de 

gestão.  

 

Com base na Lei Complementar 1095/09, de 18 de setembro de 2009- LC 

1095/09 (São Paulo), que altera a Lei 846/98, de 04 de junho de 1998,  conforme 

artigo 1º, 

 

As fundações de apoio aos hospitais de ensino existentes há mais de 
10(dez) anos na data de publicação desta lei, bem como as 
entidades sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas ao 
atendimento ou promoção dos direitos das pessoas com deficiência, 
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poderão qualificar-se como organização social, por meio de Contrato 
de Gestão.3 

 

A Lei Complementar 1131/10, de 27 de dezembro de 2010- LC 1131/10 (São 

Paulo), altera a LC 846/98, como segue: 

 

Oferta de seus serviços a pacientes particulares ou usuários de 
planos de saúde privados, somente quando esta situação estiver 
prevista em seu respectivo contrato de gestão, sem prejuízos ao 
atendimento do SUS, em quantitativo de, no máximo, 25 % (vinte de 
cinco por cento) de sua capacidade operacional.4 

 

Os serviços de saúde gerenciados por Organizações de Saúde (OSS) em 

São Paulo, por meio de contrato de gestão, incluem Hospitais, Ambulatórios 

Médicos de Especialidade (AME), Centro de Referência do Idoso (CRI), Centro de 

Reabilitação Lucy Montoro, Centros Estaduais de Análises Clínicas (CEAC), 

Serviços de Diagnóstico por Imagem (SEDI), Centro de Armazenamento e 

Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS) e Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde (CROSS). 

 

As Organizações  Sociais de Saúde de São Paulo gerenciam 37 hospitais, 38 

ambulatórios, um centro de referência, duas farmácias e três laboratórios de 

análises clínicas. Os novos hospitais colocaram a serviço do SUS cerca de 4.300 

leitos no Estado de São Paulo5. 

 

 

 

                                                           
3 Texto extraído da Lei Complementar 1095/09, de 18 de setembro de 2009.. 
4 Texto extraído da Lei Complementar 1131/10, de 27 de dezembro de 2010. 
5 Secretaria da Saúde. Disponível em:  http://www.saude.sp.gov.br/ses/acoes/organizacoes-sociais-
de-saude-oss. Acesso em: 12 dez. 2012. 
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3.1 Organizações Sociais (OSS) e as Unidades de Saúde Gerenciadas  

 

O contrato de gestão estabelece a transferência da administração das 

unidades de saúde estaduais ao setor privado sem fins lucrativos,  denominados  

Organizações Sociais (OSS).  Após a criação dessas unidades, é realizada 

convocação pública, definindo a OSS gestora, e é celebrado Contrato de Gestão, 

tendo como objeto a implantação e operacionalização da gestão, em conformidade 

com o estabelecido no anexo técnico, que relaciona os tipos de serviços a serem 

realizados e as unidades usuárias (RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS 

CONTRATOS DE GESTÃO – 1º TRIMESTRE DE 2013). 

 

O contrato estabelece quais  as unidades de saúde a serem  gerenciadas 

pelas OSS. Para melhor compreensão desse universo,  seguem-se  as OSS, objeto 

dos contratos vigentes em 2013, e  as respectivas unidades de saúde gerenciadas    

( tabela 2).  

 

Com base no Relatório de Execução dos Contratos de Gestão6 – 1º trimestre 

de 2013, constam 26 Organizações de Saúde (OSS) sob o modelo de contrato de 

gestão que gerenciam (conforme demonstrado na tabela 3) um conjunto de 30 

hospitais, 36 Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), 03 Centros Estaduais 

de Análises Clínicas (CEAC), um Centro de Regulação de Oferta de Serviço de 

Saúde (CROSS), três Institutos de Reabilitação Lucy Montoro (IRLM), um Centro de 

Referência do Idoso (CRI) e um  Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição 

de Insumos de Saúde (CEADIS). 

 

Os CEAC’s foram criados com a finalidade de realizar exames laboratoriais 

visando agilizar os resultados e melhorar a qualidade dos serviços prestados a 

pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde–SUS/SP no âmbito de 

suas áreas de abrangência.  

 

                                                           
6 O Relatório de Execução dos Contratos de Gestão é produzido trimestralmente pela Coordenadoria 
de Contratação de Serviços de Saúde (CGCSS) com o objetivo de acompanhar o contrato de gestão. 
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O Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde 

– CEADIS - tem por finalidade o armazenamento e distribuição de insumos médico-

hospitalares dos hospitais subordinados à Secretaria da Saúde do Estado de São 

Paulo (RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO – 1º 

TRIMESTRE DE 2013). 

 

O SEDI – Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem - veio incorporar 

mais uma inovação na prestação de serviços públicos de saúde no Estado de São 

Paulo. Atualmente são três unidades já instaladas e operantes. Os SEDI’s foram 

criados com o intuito de adequar a visualização de exames ao patamar técnico da 

moderna aquisição de imagens, possibilitar a conservação e reprodução dos 

exames, transmitir as imagens em formato digital de forma mais segura, prática, 

ecológica, econômica e otimizar o tempo de emissão de laudos de diagnósticos por 

imagem. O tempo de emissão de um laudo, com esse serviço especializado, será de 

até quatro  horas. A redução desse tempo é extremamente importante para o 

médico na tomada de decisão, pois o corpo clínico de uma unidade pode visualizar o 

laudo e as imagens de qualquer lugar do hospital, seja na UTI, centro cirúrgico, 

pronto-socorro ou enfermaria,  através do sistema. 

 

Partindo da premissa de que o Gestor Estadual é responsável pela 

regulação das referências intermunicipais e coordena o processo de construção das 

programações, dos pactos e dos desenhos da regionalização, em agosto de 2010, a 

Secretaria de Estado da Saúde criou a Central de Regulação de Oferta de Serviços 

de Saúde (CROSS), que congrega as atividades do Serviço Informatizado de 

Agendamento-CONEXA -, agora denominada CROSS -, do Módulo de Regulação 

Ambulatorial e da Central de Regulação de Urgência Estadual- CRUE -, agora 

denominada CROSS – e do Módulo de Regulação de Urgência,  disponibilizados em 

um único portal, possibilitando, dessa forma, a aplicação de instrumentos, regras, 

controle e avaliação sobre todos os níveis de atenção (RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

DOS CONTRATOS DE GESTÃO – 1º TRIMESTRE DE 2013). 
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Tabela 2 

Principais organizações de saúde e unidades de saúde gerenciadas 

 

Fonte: Dados obtidos do Relatório de Contratos de Execução dos Contratos de Gestão do 1º 
Trimestre de 2013, da Secretaria da Saúde (SES). Elaboração Própria (2014). 

 

Em termos de valor anual dos repasses de custeio feitos pelo governo 

estadual, cerca de R$ 3,056 bilhões foram destinados a manter as despesas de 

custeio modelo OSS anualmente (tendo como referência o orçamento de 2013), ( cf. 

tabela 3)., Distribuídos às  várias entidades individualmente. A Associação Paulista 

para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM com R$ 505,6 milhões (16,5%) e 

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI com 463,9 

milhões (15,2%) são as que  recebem o maior volume de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização de Saúde TOTAL HOSP AME SEDI CEAC CEADIS CROSS IRLM CRI

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 11                   4                5                -            1                -            -            1                -           

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI 8                     4                1                1                -            1                1                -            -           

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social 8                     4                4                -            -            -            -            -            -           

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 6                     5                1                -            -            -            -            -            -           

Fundação Faculdade de Medicina 2                     2                -            -            -            -            -            -            -           

Associação Beneficente Casa de Saude Santa Marcelina 3                     2                1                -            -            -            -            -            -           

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 6                     3                3                -            -            -            -            -            -           

Fundação do ABC 4                     1                3                -            -            -            -            -            -           

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - FAMESP 2                     2                -            -            -            -            -            -            -           

Associação Congregação de Santa Catarina 6                     1                2                1                1                -            -            -            1              

Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanês 3                     1                1                -            -            -            -            1                -           

Fundação IDI - Fundação Inst. de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por  Imagem 1                     -            -            1                -            -            -            -            -           

Demais Organizações de Saúde:  Total de  13 instituições 18                   1                15              1                1                

 Total de 26 instituições 78                    30              36              3                3                1                1                3                1               
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Tabela 3 

Principais organizações de saúde - repasse orçado para 2013 

 

Fonte: Dados obtidos do Relatório de Execução dos Contratos de Gestão do 1º Trimestre de 2013 da 
Secretaria da Saúde (SES). Elaboração Própria (2014). 

 

A lei determina que as Organizações de Saúde e o contrato de gestão serão 

submetidos ao controle do Estado, em que se estabelece a hierarquia  dos tipos de 

responsabilidade. No capítulo seguinte, são descritos os tipos de responsabilidade e 

quais os órgãos fiscalizados.  Assim poderão ser compreendidos  os processos de 

fiscalização estabelecidos pela Lei em vigor. 

 

 

• O debate em torno das Organizações Sociais (OSS)  

  

O atual debate em torno do modelo Organização Social de Saúde – OSS - é 

polarizado, uma vez que há críticas e defesas em relação ao modelo. Os elementos  

a favor tratam a defesa do funcionamento do modelo e a concordância com as 

reformas do Estado promovidas no Brasil por volta dos anos 90. Segundo Ibanez (et 

al, 2001), a reforma do aparelho do Estado destaca-se por um modelo de 

administração pública gerencial, cujas características básicas visam a maior 

flexibilidade gerencial com relação à gestão financeira dos recursos, além de 

Em R$ Milhões

Organização de Saúde TOTAL HOSPITAL AME SEDI CEAC CROSS IRLM CRI CEADIS

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 506R$             416R$       60R$         -R$        23R$         -R$        8R$           -R$        -R$      

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI 464R$             340R$       32R$         43R$         -R$        38R$         -R$        -R$        11R$        

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social 342R$             296R$       45R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 294R$             271R$       22R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Fundação Faculdade de Medicina 257R$             257R$       -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Associação Beneficente Casa de Saude Santa Marcelina 200R$             178R$       22R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 179R$             141R$       39R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Fundação do ABC 160R$             129R$       31R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - FAMESP 138R$             138R$       -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Associação Congregação de Santa Catarina 129R$             11R$         28R$         44R$         32R$         -R$        -R$        15R$         -R$      

Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanês 127R$             109R$       12R$         -R$        -R$        -R$        6R$           -R$        -R$      

Fundação IDI - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por  Imagem 59R$               -R$        -R$        59R$         -R$        -R$        -R$        -R$        -R$      

Total de 13  Organizações de Saúde 202R$             21R$         136R$       -R$        41R$         -R$        3R$           -R$        -R$      

Total do Repasse 3.056R$          2.306R$    428R$       147R$       95R$         38R$         17R$         15R$         11R$        
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estimular a implantação de uma gestão que priorize resultados, satisfação dos 

usuários e qualidade dos serviços. 

 

Do outro lado, as críticas em relação ao modelo estão relacionadas, na sua 

maioria, a posições político-partidárias e sindicais.  O Tribunal de Contas da União, 

no relatório AC 3239_47_13 (2013, p.10)  em seu capítulo 3 - “Questões polêmicas 

acerca do regime jurídico das OS” – relata que, 

 

Desde a sua normatização em 1998, o modelo das organizações sociais tem 

sido alvo de controvérsias, tanto ideológicas quanto jurídicas e técnicas. Além de o 

próprio modelo em si ter sua constitucionalidade questionada, alguns pontos 

específicos recebem diferentes interpretações, inclusive dentro do TCU. Ainda em 

1998 o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista ajuizaram a 

Adin 1.923/DF no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei Federal 9.637/1998. 

 

O debate em torno dessas críticas está nos seguintes pontos: “privatização da 

saúde pública”, “terceirização do sistema de saúde”, “terceirização da mão de obra”, 

“contratação de equipamentos sem licitação” e “ausência de prestação de contas 

eficiente”, entre outros.  

 

Embora o debate em torno do modelo OSS seja polarizado, preferiu-se  

manter certa distância desse assunto, e a aplicabilidade dos princípios e conceitos 

que envolvem o tema governança na gestão pública poderá contribuir para o 

aperfeiçoamento da administração dessas entidades e trazer maior confiabilidade na 

gestão. Para o IFAC (2001), a governança corporativa direciona como as 

companhias devem ser dirigidas e controladas. Para que uma companhia seja bem 

administrada com critérios claros, precisa de diretrizes e regras para que os 

governantes possam usar de forma eficiente os recursos públicos, prestem contas e 

atendam os interesses dos stakeholders.   
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4 CONTRATO DE GESTÃO 

 

O modelo OSS se distingue pela transferência da administração de unidades 

de saúde estaduais ao setor privado sem fins lucrativos, numa relação mediada por  

instrumento jurídico específico, o contrato de gestão. Esse instrumento estabelece 

uma série de metas a respeito dos serviços de saúde a serem disponibilizados pela 

entidade gerenciadora na unidade correspondente, além de definir metas voltadas 

para o alcance de determinados padrões de qualidade nas atividades desenvolvidas. 

Assim, o modelo pode ser definido como uma modalidade de terceirização da 

administração junto ao setor privado, mediante aquilo que vem sendo denominado 

contratualização (VECINA NETO E MALIK, 2007). 

 

 A Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998,  esclarece: 

 

[...] 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 o fomento e 
execução de atividades relativas à área da saúde e cultura (SÃO 
PAULO, 1998). 

 

O modelo do contrato de gestão é estabelecido para cada tipo de unidade de 

saúde.  E o que será objeto de análise refere-se a unidades hospitalares e 

ambulatórias, conforme estabelecido  na Resolução SS nº 142, de 03 de dezembro 

de 2001, e alterações posteriores. 
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4.1 Responsabilidade pela execução e fiscalização do contrato 

 

A Lei expressa, em dois momentos, os responsáveis pelo controle do 

contrato de gestão. O primeiro ocorre na Seção I, que trata da qualificação das 

entidades, e estabelece que as OSS 

 

[...] serão submetidas ao controle externo da Assembleia 
Legislativa, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo 
(Artigo 1º, Parágrafo Único). 

 

O segundo,ocorre na seção IV, em seu artigo 9º, que trata da execução e 

fiscalização, estabelece: “A execução do contrato de gestão celebrado por 

organização social será fiscalizada pelo Secretário do Estado de Saúde ou pela 

Secretaria de Estado da Cultura, nas áreas correspondentes”. 

 

O contrato de gestão com  indicadores de desempenho  deverão ser 

avaliados  por órgãos competentes, como segue: 

 

Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão 
analisados periodicamente por comissão de avaliação indicada 
pelo Secretário de Estado competente, composta por profissionais 
de notória especialização, que emitirão relatório conclusivo, a ser 
encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno e 
externo do Estado (artigo 9º, § 2º). 

 

A comissão de avaliação, segundo o artigo 9º, § 3º, será composta por  dois 

profissionais  indicados pelo Conselho Estadual de Saúde, reservando-se, 

também, duas vagas para membros integrantes da Comissão de Saúde e Higiene 

da Assembleia Legislativa, e deverá encaminhar, trimestralmente, relatório de suas 

atividades à Assembleia Legislativa.  
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Essa comissão, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade na utilização de bens e serviços de origem pública, cientificará o  o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público, órgãos responsáveis pela fiscalização 

(artigo 10º).   

 

Cabe ao Tribunal de Contas, além de acatar as denúncias mencionadas, 

respeitar a legislação, em seu artigo 12º, que prevê que “o balanço e demais 

prestações de contas da organização devem, necessariamente, ser publicadas 

no Diário Oficial do Estado e analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo”. 

 

Com base na Resolução SS 87, de 06 de outubro de 2006- SS87/06, o 

acompanhamento da execução dos contratos é de responsabilidade da 

Coordenadoria de Contratação de Serviços de Saúde (CGCSS), da Secretaria de 

Estado da Saúde (SES).  

 

A Lei aventa a possibilidade de controle social, quando determina que 

“qualquer cidadão, partido politico, associação ou entidade sindical é parte legítima 

para denunciar irregularidades cometidas pelas organizações sociais ao Tribunal de 

Contas ou à Assembleia Legislativa” (Artigo 11). 
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A partir das considerações da Lei, é possível, segundo Sano (2003), 

estabelecer a relação entre o tipo de responsabilidade e o seu controlador, conforme 

indica a tabela 4, a seguir: 

Tabela 4 

Órgãos fiscalizadores e o tipo de responsabilidade 

Fonte: Sano (2003, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Controlador Parlamentar Procedimentos Resultados Social 

1 Comissão de Avaliação   x  

2 C.G.C.S.S.  x x  

3 Assembleia Legislativa X    

4 T.C. E.  x   

5 Usuários    x 



 

A figura 1, a seguir, apresenta esquematicamente o processo de fiscalização 

e tipos de responsabilidade para melhor compreensão, de acordo com a lei 

Organograma de 

Fonte:  Lei Complementar 846/98 e SS 87/

A figura 1, a seguir, apresenta esquematicamente o processo de fiscalização 

e tipos de responsabilidade para melhor compreensão, de acordo com a lei 

Figura 1 

Organograma de fiscalização e responsabilidade 

Lei Complementar 846/98 e SS 87/ 06. Elaboração própria
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A figura 1, a seguir, apresenta esquematicamente o processo de fiscalização 

e tipos de responsabilidade para melhor compreensão, de acordo com a lei vigente: 

 

 

Elaboração própria  
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4.2 Controles por resultados  

 

O controle de resultados é o principal mecanismo de prestação de contas 

presente no contrato de gestão. 

 

O modelo do contrato de gestão é definido e estabelecido pela Resolução SS 

87, de 06 de outubro de 2006. Com base na SS 87/06, o contrato de gestão tem por 

objeto a operacionalização da gestão e execução pela OSS das atividades de 

serviços de saúde nas unidades de saúde, em conformidade com os anexos 

técnicos que integram o contrato. O objetivo contratual é atingir as metas pactuadas 

com eficácia e qualidade.  

 

Os anexos que integram o contrato são: 

 

• Descrição dos serviços (anexo I): São definidas as características dos 

serviços contratados: a) assistência hospitalar (internação e pronto-socorro); 

b) hospital dia; c) atendimento a urgências hospitalares; d) atendimento 

ambulatorial; e) serviços de apoio diagnóstico e terapêutico – SADT Externo e 

outros atendimentos, sendo que as quantidades de cada tipo de serviço são 

estabelecidas para cálculo da parcela fixa do contrato; 

 

• Sistema de pagamento (anexo II): Sistemática e Critérios de Pagamento. 

 

• Indicadores de qualidade (anexo III): 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 cada ano é fornecido um manual que estabelece todas as regras e 

critérios técnicos para a avaliação dos indicadores utilizados para cálculo da 

parte variável do contrato de gestão. 
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A Comissão de Avaliação da Execução de Contratos de Gestão, constituída 

pelo Secretário de Estado de Saúde, de acordo com a LC 846/98, procederá ao 

relatório trimestral, verificando o desenvolvimento das atividades e o retorno obtido 

pela Organização Social de Saúde, com a aplicação dos recursos sob sua gestão.  

Anualmente é encaminhado à Assembleia Legislativa o relatório Anual conclusivo 

sobre a avaliação de desempenho científico e tecnológico.  

 

Os relatórios devem ser enviados também ao Secretário de Estado da Saúde, 

para subsidiar a decisão do Governador do Estado acerca da manutenção da 

entidade como “Organização Social”. Em caso de desqualificação, “as OSS deverão 

restituir ao Poder Públicos os saldos dos recursos líquidos resultantes dos valores 

deles recebidos”. (SS 87/06) 

 

Além das informações referentes ao relatório trimestral, a OSS encaminhará 

à  SES toda e qualquer informação solicitada, na formatação e periodicidades 

determinadas. A SS 87/06 determina que as informações referem-se a relatóriosa)  

contábeis e financeiros; b)  indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade; 

c)  de custos; censo de origem dos pacientes atendidos; d)  de  satisfação de 

pacientes e acompanhantes e outras.  E podem ser definidas para cada tipo de 

unidade gerenciada; hospital, ambulatório, centro de referência ou outras. 

 

A Resolução SS 87/06 estabelece obrigações contratuais. dentre elas, 

destacam-se  a) a administração dos bens móveis e imóveis,  a que serão 

destinadas liberações financeiras; b) contratação, se necessário, de pessoas para 

execução das atividades previstas em contrato, responsabilizando-se pelos 

encargos trabalhistas; c) limitação das despesas com o pagamento de remuneração 

e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e 

empregados das Organizações de Saúde a 70% (setenta por cento) do valor global 

das despesas de custeio das respectivas unidades;  d) os níveis de remuneração 

dos dirigentes não podem exceder aos níveis dos praticados no mercado privado. 
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 Os recursos financeiros serão repassados obedecendo aos seguintes 

critérios: a)  criação de uma conta especifica em nome da unidade de saúde sob a 

gestão da OSS; b) movimentação financeira  na mesma conta de modo a não 

confundir com os recursos próprios da OSS; c)  extratos  enviados mensalmente à 

SES; d)  recursos financeiros repassados que podem  ser aplicados no mercado 

financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, 

aos objetivos do contrato de gestão. 

 

O processo de liberação de recursos para as Organizações de Saúde é 

estabelecido com base  nas regras e procedimentos  descritos no anexo III,, sob o 

título “Sistema de Pagamento”.  

 

O montante do orçamento-econômico-financeiro é assim composto: 

 

• % correspondem ao custeio das despesas com atendimento hospitalar 

(internação); 

 

• % correspondem ao custeio das despesas com atendimento Hospital Dia; 

 

• % correspondem ao custeio das despesas com o atendimento ambulatorial; 

 

• % correspondem ao custeio das despesas com o atendimento de urgência; 

 

• % correspondem ao custeio das despesas com a execução dos serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico – SADT Externo; 

 

• % correspondem ao custeio de outros atendimentos. 
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A SS 87 não traz os percentuais a serem utilizados. Os percentuais são 

determinados a cada contrato de gestão. 

 

Os pagamentos serão repassados obedecendo ao seguinte: 

 

• 90% do montante do orçamento serão repassados em 12 parcelas mensais 

fixas cada uma; 

 

• 10% do montante do orçamento serão repassados mensalmente juntamente 

com as parcelas fixas, vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e 

conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no anexo técnico III – 

Indicadores de qualidade descritos anteriormente. 

 

Os critérios de pagamento são avaliados e valorados obedecendo a critérios 

distintos entre a parcela variável e fixa, destacados a seguir: 

 

• Variável: Para os indicadores de qualidade são estabelecidos percentuais 

pré-estabelecidos no contrato, para que seja efetuada sua valoração e 

utilizados para o cálculo da parcela variável a ser paga (representa 10% do 

montante econômico-financeiro). A avaliação da parte variável será realizada 

nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, podendo gerar ajuste financeiro 

menores nos meses subsequentes, caso as metas não  sejam atingidas. 

 

• Fixa: As descrições das atividades contratadas estão inseridas no anexo 

técnico I – Descrição dos Serviços –  em que se estabelece a avaliação e 

análise das atividades.  Os desvios serão analisados em relação às 

quantidades contratadas e gerarão  uma variação proporcional no valor do 

pagamento dos recursos a serem repassadas às OSS. Os ajustes financeiros 

decorrentes de desvios constatados serão efetuados dos meses 

subsequentes aos períodos de avaliação,  nos meses de julho e dezembro. 
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A consolidação e a conferência dos dados informados pelas unidades de 

saúde são realizadas pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços 

de Saúde, e as eventuais inconsistências são apontadas para esclarecimentos de 

ambas as instâncias e efetivação de possíveis ajustes financeiros relativos ao 

pagamento, quando necessários (RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

DE GESTÃO – 1º TRIMESTRE DE 2013). 

 

A cada período de três meses, proceder-se-ão   consolidação e à análise 

conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores 

de qualidade, que condicionam o valor do pagamento do valor variável. Segundo o 

Relatório da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão, 1º trimestre, de 2013, 

 

[...] é realizado mensalmente e, conforme previsto no contrato de 
gestão, a cada trimestre concluído, os dados são condensados e 
apresentados aos representantes dos gestores dos hospitais, 
representantes do Departamento Regional de Saúde no qual está 
inserido o hospital, representantes da Coordenadoria de Regiões 
de Saúde e representantes da Coordenadoria de Gestão de 
Contratos de Serviços de Saúde, em reunião com data 
previamente determinada, para análise dos dados em relação às 
metas de produção e aos indicadores da Parte Variável, que 
podem gerar redução de recursos financeiros de custeio caso as 
metas relacionadas aos indicadores de Produção e de Parte 
Varável não sejam atingidas (p.13). 

 

As informações mensais, relacionadas à produção assistencial, indicadores 

de qualidade, à movimentação dos recursos econômicos e financeiros, serão 

encaminhadas , via Internet, através do site www.gestaohospitalar.saude.sp.gov.br, 

sistema disponibilizado pela Secretaria de Saúde, de acordo com normas, critérios 

de segurança e prazos estabelecidos. O aplicativo emite relatórios e planilhas 

necessários à avaliação mensal (Anexo técnico II, Cláusula 6.2). 
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O prazo do contrato é de cinco anos e pode ser renovado em função das metas 

atingidas e com a  anuência de  ambas as partes.   

 

• Divulgação de Informações  

 

No portal da Secretaria de Saúde, é possível acessar o site do Conselho 

Estadual de Saúde que apresenta os relatórios de avaliação trimestrais das 

organizações sociais de saúde7. 

 

 Anualmente  é publicado no Diário Oficial do Estado o relatório financeiro e o 

relatório de execução do contrato de gestão sob a responsabilidade da 

Organização Social de Saúde (LC 846/98 Artigo 2º, f). 

 

O contrato de gestão será publicado no Diário Oficial do Estado no prazo 

mínimo de 20(vinte) dias, contados da data de sua assinatura (SS 87 clausula 14º). 

 

No Portal de transparência,  há um link para acessar informações sobre as 

organizações sociais.Lá também é possível ver  a íntegra dos  contratos8. 

 

                                                           
7 Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ces/homepage/destaques/relatorio-ame-1-
tri/relat_hosp_1_trimestre_2013.pdf. Acesso em 16 jan. 2014. 
8 Disponível em: http://www.fazenda.sp.gov.br/cpates/. Acesso em 16 jan. 2014 
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5 GOVERNANÇA CORPORATIVA PÚBLICA 

 

Em primeiro lugar, há uma distinção entre  administração e  governança, pois 

a governança não está interessada em executar apenas o negócio, mas em dar 

direção global à empresa, em supervisionar e controlar as ações executivas da 

administração e em satisfazer as expectativas legítimas pela prestação de contas e 

regulação com interesses além-incorporados (HARRISON 1998 apud SLOMSKI at 

el, 2005). 

 

Para Dorset e Baker (1979 apud Slomski at el, 2005), a governança é descrita 

como sendo o exercício da autoridade, controle, administração e poder de governar, 

ou seja, é a maneira como o poder é exercido na administração dos recursos 

econômicos e sociais de um país com o objetivo de seu desenvolvimento. 

 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades do setor 

público e privado são dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa 

especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diversos 

atores da empresa, como o Conselho de Administração, o Presidente e os Diretores, 

os Acionistas e outros terceiros, fornecedores de recursos (MARQUES, 2007). 

 

A governança corporativa é um sistema que especifica o modo como as  

empresas são dirigidas e controladas. Com esse termo,  pretende-se abranger os 

assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, bem como as 

diferentes formas e esferas de seu exercício e os diversos interesses que, de 

alguma forma, estão ligados à vida das sociedades comerciais (MARQUES, 2007). 

 

 A International Federation of Accounts (IFAC, 2001) define que “de um modo 

geral a governança corporativa se refere aos processos pelos quais as organizações 

são dirigidas, controladas e responsabilizadas”. 
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Para Timmers (2000), a governança corporativa na gestão pública é a 

proteção da inter-relação entre gestão, controle e fiscalização por órgãos 

governamentais e por organizações criadas por autoridades governamentais, 

visando à concretização dos objetivos políticos de forma eficiente e eficaz, bem 

como a comunicação aberta e a prestação de contas, para benefício dos 

stakeholders. 

 

Os conceitos mostram que a governança pode ser definida pelos quatro 

elementos propostos por Timmers (2000), conforme segue: 

 

• Gerenciamento; 

• Controle; 

• Supervisão;  

• Responsabilidade em prestar contas (Accountability). 

 

Segundo o autor, o aspecto essencial é a inter-relação entre gestão, controle, 

supervisão e prestação de contas. A responsabilidade governamental interessa-se 

pela natureza do relacionamento com os participantes da área política e em 

conseguir os objetivos políticos. Para tanto, o governo deve ter uma visão 

administrativa, sendo responsável por definir claramente os objetivos políticos 

(eficácia), as precondições, como a qualidade, eficiência, em conformidade com os 

regulamentos e leis relevantes, e o controle financeiro.   

 

O objetivo central dos sistemas de governança corporativa não é o de intervir 

na autonomia das organizações, mas, ao contrário,  equilibrar a competitividade e 

produtividade da empresa com uma sua gestão responsável e transparente  

(MARQUES, 2007). 

 

Segundo a autora, a aplicação sistemática das iniciativas legislativas, 

regulamentares e de autorregularão geraram uma cultura de transparência nos 

negócios e de gestão nas sociedades, cujos resultados se traduzem na captação de 

novos e melhores recursos humanos e financeiros. Ao mesmo tempo, resultaram 

numa melhoria das suas condições, para enfrentar com maior êxito os mercados 
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internacionais, motivando o consumo de bens e serviços, constituindo-se numa 

excelente carta de apresentação perante os órgãos de vigilância e controle.  

 

A governança corporativa agrega valor, apesar de, isoladamente, não ser 

capaz de criá-lo. Para Marques (2007), isso apenas ocorre quando ao lado de uma 

boa governança corporativa  há também um negócio de qualidade, lucrativo e bem 

administrado. Neste caso, a boa governança permitirá um melhor desempenho, em 

benefício de todos os acionistas e das demais partes interessadas (stakeholders).  

 

 

5.1 Governança Corporativa em outros países 

 

• França 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é  

fórum único  em que os governos de 30 países trabalham juntos para enfrentar os 

desafios econômicos, sociais e ambientas da globalização. A Organização fornece 

ambiente para trocas de experiências de políticas, busca de soluções para 

problemas comuns, identificação de boas práticas, e os temas centrais são a 

governança corporativa, a economia da informação e os desafios do envelhecimento 

da população. 

 

Os países-membros da OCDE são: Austrália, Bélgica, Canadá, Republica 

Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, 

Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 

Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e os 

Estados Unidos. A Comissão das Comunidades Europeias participam no trabalho da 

OCDE. 

 

As empresas estatais representam uma parte substancial do PIB, do emprego 

e da capitalização de mercado, consequentemente, a governância  dessas 

empresas é fundamental para garantir a eficiência econômica e a competitividade de 

um país.  A partir dessa constatação, a OCDE desenvolveu um conjunto de 



47 

 

orientações sobre as melhores práticas de governança nas empresas públicas 

(OCDE, 2005). 

 

No documento ”Guidelines on Corporate Governance of State-owned 

Enterprises“, a OCDE divulgou as diretrizes sobre governança corporativa das 

empresas estatais,  consideradas   a base para uma governança eficaz: 

• Ações que assegurem uma estrutura jurídica e regulatória efetiva para 

as empresas; 

• Papel do Estado como proprietário; 

•  Tratamento igualitário aos acionistas; 

• Politicas de relacionamento com os stakeholders; 

• Transparência e divulgação de informações; 

• Definição de responsabilidade dos Conselhos. 

 

• Estados Unidos 

 

O Comitê do Setor Público (PSC) é uma comissão da International Federation 

Of Accounts (IFAC) composta para tratar, de forma coordenada, em todo o mundo, 

as necessidades das pessoas envolvidas no setor público no que diz respeito à 

informação financeira, contábil e auditoria.  A esse respeito, o termo “setor público” 

refere-se a governos nacionais, regionais e locais. 

 

  Ao PSC foi dada  a  autoridade, em nome da Federação, para emitir normas, 

orientações, estudos e trabalhos ocasionais. Os Estudos Internacionais do Setor 

Público são destinados a fornecer diretrizes que se baseiam nas melhores práticas.  

 

O estudo 13 foi denominado Governance in the public sector. A governing 

body perspective (2001) emitida  pelo PSC/IFAC centrou-se em mecanismos de 

governança no setor público, mais especificamente sobre a responsabilidade do 

grupo governante e da entidade controlada pelo setor público.  

 

Este estudo define princípios e recomendações comuns em matéria de 

governança das entidades do setor público, com o objetivo de fornecer orientação 
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para auxiliar órgãos do setor público para desenvolver ou rever suas práticas de 

governança, de modo a permitir-lhes operar de maneira eficiente, eficaz e 

transparente. Sua publicação contribui para a boa governança e prestação de contas 

no setor público em todo mundo.  

 

O setor público desempenha  papel importante na sociedade. Assim, uma 

governança eficaz pode incentivar o uso eficiente de recursos, reforçar a 

responsabilidade para administração desses recursos, melhorar a gestão, e  

contribuir para melhorar a vida das pessoas (IFAC, 2001). 

 

Para o estudo 13, a estrutura fundamental da accountability para as empresas 

públicas pode ser esquematicamente exemplificada, conforme figura 2.  

 

Figura 2 

O processo de prestação de contas do setor público 

 
 

Fonte: Adaptado de International Federation of Accountants – IFAC (2001). 

 

A figura 2 mostra que há separação das funções executivas e legislativas de 

governo, uma vez que o Parlamento (legislatura) tem autoridade para financiar a 

aquisição e uso de recursos de todo o setor público, sendo o governo eleito 
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(executivo) responsável pelos recursos específicos, planejamento, direção e controle 

das operações desse setor.  

 

A legislatura tem o direito e a responsabilidade de manter o governo 

responsável pela gestão e atividades. Uma das formas para viabilizar essa 

responsabilidade é por meio das auditorias e relatórios elaborados pelo auditor 

legislativo (Revisores Oficiais de Contas ou empresas de auditoria) (MARQUES, 

2007). 

 

A governança corporativa, conforme este estudo, é sustentada  pelos 

princípios de transparência, integridade e responsabilidade. A preocupação é com 

as estruturas e processos para tomada de decisões, prestação de contas, controle e 

comportamento no topo das organizações. 

 

De acordo com o estudo citado anteriormente, são três os princípios 

fundamentais de governança no setor público: 

 

• Transparência:  exigida, uma vez  que as partes interessadas (stakeholders) 

têm confiança nas ações e nos processos de tomada de decisão e na gestão 

das atividades das entidades do setor público, devendo ser  pública através 

da consulta e da comunicação de informações com as partes interessadas,  

devendo ser precisas e claras, conduzindo à ação efetiva, pontual e tolerável 

do escrutínio necessário; 

 

• Integridade: compreende  procedimentos honestos e perfeitos. É baseada na 

honestidade, objetividade, normas de propriedade, probidade na 

administração dos fundos e recursos públicos e na gestão dos negócios da 

entidade. É dependente da efetividade nas estruturas de controle, nos 

padrões pessoais e profissionalismo dos indivíduos da entidade. É refletida 

nos procedimentos de tomada de decisão e na qualidade dos relatórios 

financeiros e de desempenho da entidade; 
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• Accountability (responsabilidade de prestar contas):  processo em que as 

entidades do setor público e seus indivíduos são responsáveis por suas 

decisões e ações, incluindo a administração de fundos públicos e todos os 

aspectos de desempenho, e submetendo-se a escrutínio externo apropriado. 

É alcançada por todas as partes, claramente definida através de uma 

estrutura completa. Em consequência, é a obrigação de responder por uma 

responsabilidade conferida. 

 

A International Federation of Accountants – IFAC (2001) - ressalta que “a 

transparência é mais do que  estruturas e processos. É uma atitude e crença entre 

os intervenientes-chave, políticos, funcionários públicos e outras stakeholders com 

quem a informação deve ser compartilhada, e não é propriedade de qualquer 

entidade particular – é  recurso público, assim como  dinheiro público  e ativos. 

 

O desafio real não é simplesmente definir os vários elementos de uma boa 

governança corporativa, mas garantir que eles estejam  alinhados dentro de uma 

abordagem da organização pelos seus funcionários e bem compreendidos e 

aplicados dentro das entidades. Se estiver corretamente implementada, a 

governança corporativa pode providenciar a integração do quadro de gestão 

estratégica, necessária para obter os padrões de  desempenho requeridos para 

atingir as suas metas e objetivos. 

 

De acordo com o estudo 13, além dos princípios fundamentais, houve a 

divulgação de dimensões que as entidades da administração pública devem adotar, 

como segue: 

 

• Padrões de comportamento:  modelo de gestão no exercício da  liderança 

na determinação dos valores e acompanhamento das  normas da 

organização, que definem a cultura da organização e do comportamento de 

todos; 

 

• Estruturas e processos organizacionais:   gestão de topo nas 

organizaçõesnomeada  e organizada o, com as suas responsabilidades  

definidas; 
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• Controle: estabelecimento,  pela alta administração de princípios para apoiá-

lo na realização dos objetivos da entidade, a eficácia e eficiência das 

operações, a confiabilidade dos relatórios internos e externos, e  em 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis de políticas internas; 

 

• Relatórios externos: gestão de topo da organização, demonstrando  

responsabilidade financeira pela administração do dinheiro público e seu 

desempenho no uso dos recursos. 

 

A partir dos princípios fundamentais, definidos pelo IFAC (2001), é possível 

derivar um conjunto de recomendações sobre a governança. Essas recomendações 

estão descritas no quadro 3, sendo o foco nas responsabilidades dos órgãos sobre 

as medidas que podem tornar a governança eficaz.  

 
 
 
 

Quadro 3 
Recomendações de governança no setor público 

 
Fonte: Adaptado de International Federation of Accountants – IFAC (2001) 

Padrões de comportamento

> Liderança

> Código de conduta

 - Probidade e propriedade

 - Objetividade, integridade e honestidade

 - Relacionamento

Estruturas e processos 

organizacionais Controle Relatórios externos
> Responsabilidade em prestar conta > Gestão de risco > Relatórios anuais

estatutária > Auditoria interna > Uso de normas contábeis

> Responsabilidade em prestar conta pelo >Comitê de auditoria apropriadas

dinheiro público >Controle interno > Medidas de desempenho

>Comunicação com as partes interessadas > Orçamento > Auditoria externa

> Papéis e responsabilidades >Administração financeira

- Equílibrio de poder e autoridade >Treinamento de pessoal

-O grupo de governo

-O presidente

-Membros do grupo de governo 

não executivo

-Administração executiva

-Política de remuneração
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• Austrália 

 

Barret (2002), no relatório “Achieving Better Practice Corporate Governance in 

the Public Sector”, enfatiza que a governança tem um alcance muito amplo, que vai 

além da gestão. Segundo o autor, 

 

Gerenciamento envolve tarefas administrativas, de supervisão e de 
facilitação associada às operações organizacionais. Executivos e 
gerentes administram e lideram organizações através do 
desenvolvimento de estratégias de negócios, e implementando e 
monitorando-os em uma base dia-a-dia. [...]. Eles fornecem o “tom no 
topo”, que é essencial para a boa governança corporativa. Quem 
governa exerce autoridade máxima dentro das organizações e é 
responsável pelo desempenho global da organização pelas partes 
interessadas, ou seja, aqueles que governam autorizam o que as 
organizações fazem. [...]. Assim, a gestão é apenas uma parte da 
governança (p.3). 

 

 

Esse relatório estabelece os principais elementos de governança no setor 

público e como  podem ser aplicados na prática, para permitir a prática eficiente e a 

melhor governança. A Figura 3 apresenta essa percepção de governança 

corporativa diagramaticalmente e ilustra a relação existente entre todos os 

elementos de governança e, portanto, a necessidade de integrá-los de forma eficaz, 

com o objetivo de alcançar uma boa governança.  E indica também o desafio de 

balancear todos esses elementos em algum ponto no tempo e ao longo do tempo, e 

fornecer o “mix” adequado de conformidade e performance. 
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Figura 3 
Elementos da governança das entidades públicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Achieving Better Practice Corporate Governance in the Public Sector. Adaptado de ANAO9, 
apud (BARRET, 2002, p. 5). 
 
 

Existem outras maneiras de representar a governança corporativa no setor 

público, que refletem a complexidade do quadro conceitual de governança e a 

diversidade das aproximações feitas pelas entidades do setor público.  

 

Independentemente do modo como a estrutura é usada, segundo Barret         

(2002), a boa governança corporativa, tanto no público e no privado, requer 

 

• Uma clara identificação e articulação das definições de responsabilidade; 

 

• Uma compreensão real das relações entre as partes interessadas e da 

organização e os responsáveis por gerir os recursos e entregar os resultados; 

 

• Apoio de gestão, principalmente a partir do topo da organização. 

                                                           
9 Australian National Audit Offices (ANAO) 
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As auditorias mostram que é preciso mais trabalho no setor público para 

apresentar os elementos da governança corporativa nesse setor, de modo 

significativo, de forma que as pessoas da organização possam facilmente 

compreender e aceitar a sua finalidade, e  os diversos elementos se combinam para 

atingir  o requerido  desempenho  organizacional e as expectativas de accountability 

das obrigações (BARRET, 2002). 

 

Através dos resultados de auditorias realizadas pela Australian National Audit 

Office – ANAO - e através da análise da literatura sobre o tema, Barret (2002) 

identifica seis princípios que o setor público deve seguir e aplicar, a fim de atingir de 

forma eficaz os elementos da boa governança (Figura 4). Três desses elementos 

são liderança, integridade e compromisso,  que se relacionam com as qualidades 

pessoais dos que estão na organização. Os outros três elementos, responsabilidade, 

integração e transparência, são principalmente um produto de estratégias, sistemas, 

políticas e processos existentes. 
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Figura 4 
Princípios de boa governança nas entidades do setor público 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Achieving Better Practice Corporate Governance in the Public Sector. Adaptado de ANAO, 
apud (BARRET, 2002, p. 5). 
 

 

• Liderança: A governança do setor público requer liderança  do governo e/ou 

do órgão executivo da organização. Um quadro efetivo requer clara 

identificação e articulação da responsabilidade, bem como a compreensão 

real e apreciação das várias relações entre os stakeholder´s da organização 

e aqueles que são responsáveis pela gestão dos recursos e obtenção dos 

desejados resultados. No setor público, é necessária uma lúcida e 

transparente comunicação  do Ministro  com as prioridades do governo 

claramente definidas. 

 

• Compromisso: Governança corporativa eficaz é muito mais do que pôr as 

estruturas a funcionar. para alcançar bons resultados, e não é um fim em si 

mesma. As melhores práticas de governança pública requerem  forte 

compromisso de todos os participantes para serem implementados todos os 

elementos da governança corporativa. Isso exige uma boa orientação das 
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pessoas,  e envolve uma comunicação melhor, uma abordagem sistemática à 

gestão da organização; uma grande ênfase nos valores da entidade e 

conduta ética; uma gestão do risco; um relacionamento com os cidadãos, 

clientes, e uma prestação de serviço de qualidade. 

 

• Integridade: A integridade tem a ver com honestidade e objetividade, assim 

como altos valores sobre propriedade e probidade na administração dos 

fundos públicos e gestão dos negócios da entidade. Ela é dependente da 

eficácia dos controles estabelecidos e dos padrões pessoais e 

profissionalismo dos indivíduos dentro da organização. A integridade reflete-

se nas práticas e processos de tomada de decisão e na qualidade e 

credibilidade do seu relatório de desempenho . 

 

• Responsabilidade (accountability): Os princípios da governança corporativa 

requerem de todos os envolvidos identificação,  articulação   e 

responsabilidades em  suas relações. Há que definir  quem é responsável 

pelo quê, para quem e quando. E o  reconhecimento da relação existente 

entre os stakeholders e aqueles a quem confiam a  gestão dos recursos e que 

apresentam resultados. Requer também uma compreensão clara  dos papéis 

e das responsabilidades dos participantes no quadro de governança,  em que 

os Ministros, a Administração da entidade e o CEO são componentes - chave 

de uma responsabilidade saudável. A ausência desses requisitos distancia a 

organização de alcançar os seus objetivos. 

 

• Transparência: A transparência consiste em providenciar aos stakeholders a 

confiança no processo de tomada de decisão e nas ações de gestão das 

entidades públicas durante sua atividade.  Por meio de encontros com os 

stakeholders, com comunicações completas e informação segura e 

transparente, as ações são  mais oportunas e efetivas. A transparência é 

também essencial para  assegurar que os corpos dirigentes são 

verdadeiramente responsáveis, e isso é importante para uma boa 

governança. 
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A governança corporativa direciona como as companhias devem ser dirigidas 

e controladas. Para que uma companhia seja bem administrada com critérios claros 

precisa ter diretriz e regras para que os governantes possam usar de forma eficiente 

os recursos públicos, prestem contas e atendam os interesses dos stakeholders.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

6 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada por meio da análise dos contratos de gestão, 

relatório de execução anual, relatórios financeiros publicados no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo (www.impresaoficial,com.br) em 2014, data base 2013 , e o 

relatório de execução trimestral referente aos trimestres de 2013, disponibilizado no 

site da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (www.saude.sp.gov.br). Foram 

tomados como base os quatro hospitais geridos pela Organização Social SPDM - 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - com contratos de gestão 

firmados com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Não fazem 

parte deste estudo os ambulatórios, centros de saúde, núcleos de gestão, unidades 

de tratamento, por não se enquadrarem na definição de hospital.   As organizações 

prestadoras de serviços de saúde (laboratórios, clínicas etc.) são suficientemente 

heterogêneas para não permitir análises gerais. 

Entendemos que a organização hospitalar se caracteriza como  

 

(...) unidade econômica que possui vida própria e difere das outras 

empresas porque seu objetivo ou produto básico é a manutenção ou 

restabelecimento da saúde do paciente. Logo, em uma organização 

hospitalar, um produto hospitalar é uma série de serviços prestados a 

um paciente como parte do processo de tratamento, controlado pelo 

médico (ABBAS, 2001, em Borges, 2012). 

 

 

 

• Roteiro de Pesquisa  
 

O referencial teórico converge para questões que sintetizam os princípios da 

boa governança nas organizações públicas, que podem ser destacadas no quadro 

seguinte, como orientadores da pesquisa: 
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Quadro 4 

                                             Princípios de Governança a serem investigados

 

 Fonte: Dados elaborados com base nos princípios de boa governança no setor público, segundo 

Barret (2002). Elaboração própria (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA REQUEREM: ASPECTOS RELEVANTES 

1) Todos os envolvidos que identifiquem e articulem as  suas responsabilidades
e as suas relações; considerem que é responsável pelo quê, para quem e quando

2) Reconhecimento da relação existente entre os stakeholders e aqueles a quem
 à gestão de recursos e que apresentam resultados

b) As metas e os indicadores possuem critérios claros para que os 
recursos sejam utilizados de forma eficiente?

3) Compreensão clara e apreciação dos papéis e responsabilidades  dos

participantes. c) Como as organizações sociais prestam conta à sociedade

e aos órgãos  do governo?

4) Providenciar aos stakeholders a confiança no processo de decisão e 
nas ações de gestão das entidades 

d) As informações divulgadas são de fácil acesso à sociedade?
5) Ser aberto, através de encontros com stakeholders, com comunicações
completas e informação segura e transparente

a) Como é feita a  gestão,a supervisão,o controle e a fiscalização do 
contrato  com as organizações sociais pelo órgãos do governo? 
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7 SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  

 

A SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - é a 1ª 

em termos de repasses do governo.  Em 2013, do total de R$ 3.056 milhões, R$ 506 

mil foram repassados à  SPDM,  representando 16,4% do repasse total, em um total 

de 26 Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo10. 

 

Essa instituição é uma associação civil sem fins lucrativos, atua como 

organização social nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio 

de Janeiro e Santa Catarina e, em muitos municípios na gerência de serviços de 

saúde, atualmente com aproximadamente 40 mil funcionários. Fundada em 1933, é 

dirigida por um Conselho Administrativo eleito pela Assembleia Geral dos 

Associados, de acordo com seu Estatuto Social11.  

 

Iniciou sua atividade com o Hospital São Paulo - Hospital Universitário Federal 

de São Paulo (UNIFESP), e também gerencia serviços e organizações de saúde de 

diversas instituições públicas, através de convênios ou contratos de gestão, e 

participa em projetos de saúde de todos os níveis12.  Na tabela 5,  serão 

discriminados os hospitais gerenciados, e, na tabela 2, as demais unidades 

gerenciadas por essa OSS. 

 

 

 

 

 

                                                           
10Dados obtidos da tabela 3 “Principais Organizações de Saúde – Repasse Orçado para 2013” desta 
dissertação. 
11

 Dados obtidos do site da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
Disponível, em http://www.spdm.org.br/a-empresa/conheca-a-spdm/nossa-historia, acesso em 30 de 
maio de 2014 
12

 Dados obtidos do site da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. 
Disponível em http://www.spdm.org.br/a-empresa/conheca-a-spdm/nossa-historia, acesso em 30 de 
maio de 2014 
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Tabela 5 

Hospitais administrados pela OSS – SPDM 

 

Fonte: Dados relativos à lista de unidades de saúde pertencentes à SPDM e os valores em reais 
foram obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis – Consolidado SPDM, publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29.04.2012 p. 37.  Os dados relativos ao respectivo órgão 
foram obtidos no  site das entidades afiliadas, disponível em http://www.spdmafiliadas.org.br, acesso 
em 30 de maio de 2014. Elaboração própria (2014). 

 

Durante o exercício, compuseram a SPDM as unidades Hospital Municipal de 

Barueri Dr. Francisco Mouran (HMBDFM) e Policlínicas de Barueri (POLBARUERI),  

que tiveram suas administrações devolvidas às concedentes (BALANÇO 

PUBLICADO- SPDM no D.O. E, p. 37). 

 

O hospital São Paulo, conforme balanço publicado em 30.04.14, estabelece 

que “as receitas operacionais da Entidade são constituídas de valores recebidos 

diretamente pela Entidade através do Sistema Único de Saúde – SUS, de convênios 

privados e pacientes particulares, além de recursos restritos, representados pelos 

contratos de gestão, convênios públicos e outros tipos de assistências 

governamentais recebidos de esferas federais, estaduais e municipais. Os valores 

auferidos  diretamente pela Entidade através do Sistema Único de Saúde- SUS 

representaram no ano de 2013, 36,84% do total das receitas operacionais. Os 

Em R$ Milhões

Nome do Órgão Unidade de Saúde

 Convênio /  
Contrato em  

R$ SIGLA

Hospital São Paulo ( Hospital Universitário da UNIFESP) 219,9              HSP

Prefeitura Municipal de Guarulhos Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso de Guarulhos 87,3                HMPB

Secretaria do Estado de  São Paulo Hospital Geral do Pirajussara 99,3                HGP

Secretaria do Estado de  São Paulo Hospital Estadual de Diadema 91,8                HED

Secretaria do Estado de  São Paulo

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbini  ( antigo 
brigadeiro)

116,0              HBRIG

Secretaria do Estado de  São Paulo Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo 121,3              HCLPM

Prefeitura Municipal de São José dos          
Campos

Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence de São Jose dos Campos 116,6              HMJCF

Prefeitura Municipal de Uberlândia Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro 88,6                HMU

Prefeitura Municipal de Campinas Complexo Hospitalar Ouro Verde de Campinas 101,3              CHOV

Alcoa  World Alumina - Pará Hospital Nove de Abril de Juruti 8,8                   JURITI

Prefeitura Munícipio de São Paulo Hospital Municipal Vereador José Storópolli  - Vila Maria 73,6                HVM

TOTAL  11 HOSPITAIS 1.124,6           
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valores recebidos diretamente pela Entidade através dos Contratos de Gestão, 

Convênios Públicos e outros tipos de Assistências Governamentais  de esferas 

federais, estaduais e municipais representaram, no ano de 2013, 47,75% do total 

das receitas operacionais”.  

 

Tabela 6 

Demais unidades de saúde administradas pela OSS – SPDM  

 

Fonte: Dados relativos à lista de unidades de saúde pertencentes à SPDM, e os valores em reais  
foram obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis – Consolidado SPDM, publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29.04.2012 (p. 37).  Os dados relativos ao respectivo órgão 
foram obtidos da Publicação das Demonstrações Contábeis - Consolidado SPDM, publicado no Diário 
Oficial, em 29.04.2014, balanço patrimonial "Contas a Receber " (p. 35). Elaboração própria (2014). 

 

A OSS-SPDM da Microrregião Vila Maria / Vila Guilherme administra 12 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com três AMAs (Assistência Médica 

Ambulatorial), uma AMA-E (Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades), 

sendo duas UBS com estratégia Saúde da Família (PSF), uma UBS com Unidade de 

Em R$ Milhões

Nome do Órgão Unidade de Saúde

 Convênio /  
Contrato em  

R$ SIGLA

Prefeitura Munícipio de São Paulo Hospital da Microrregião Vila Maria / Vila Guilherme 65,6                HMR

Prefeitura Munícipio de São Paulo Pronto Socorro Municipal da Vila Maria Baixa 12,4                PSMVMB

Prefeitura Municipio de Taboão da Serra Pronto Socorro Municipal de  Taboão da Serra 33,0                PSMTABOAO

Secretaria do Est. São Paulo Núcleos de Gestão Assistencial Várzea do Carmo 13,9                NGAVC

Secretaria do Est. São Paulo Centro de Saude -  Vila Mariana 2,2                   CSVM

Secretaria do Est. São Paulo Centro de Atenção Psicossocial de Itapeva 3,9                   CAPS 

Secretaria do Est. São Paulo Núcleos de Gestão Assistencial Santa Cruz 1,2                   NGASC

Secretaria do Est. São Paulo Centro Estadual de Análises Clínicas 23,9                CEAC ZONA LESTE

Secretaria do Est. São Paulo Ambulatório Médico de Especialidades Mária Zélia São Paulo 29,8                AMEMZ

Secretaria do Est. São Paulo Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes 8,8                   AMEMOGI

Secretaria do Est. São Paulo Ambulatório Médico de Especialidades de São José dos Campos 16,2                AMESJC

Secretaria do Est. São Paulo Ambulatório Médico de Especialidades Taboão da Serra 7,3                   AMETABOAO

Secretaria do Est. São Paulo Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria Vila Maria 7,7                   AME V.MARIA

Secretaria do Est. São Paulo Centro de Reabilitação Lucy Montoro São Jose  dos Campos 7,6                   C.R.LUCY

Prefeitura Munícipio de São Paulo UNAD - Unidade de Atendimento ao Dependente                    8,0 UNAD

Secretaria do Est. São Paulo CRATOD - Centro de Ref. De Alcool, Tabago e Outras Drogas                    6,4 CRATOD

               247,8 
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Referência em Saúde do Idoso (URSI) e com Núcleo Integrado de Reabilitação 

(NIR) e uma unidade com Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)13. 

 

O Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo tem como atividade a 

prestação de serviços de assistência social, ou seja, distribuir medicamentos 

especiais , em conformidade como Programa de Medicamentos Excepcionais do 

Governo do Estado de São Paulo, regendo-se por Convênio anual com a Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo e pela legislação aplicável.14 

 

O Centro de Saúde Vila Mariana tem como objetivo a  prestação de assistência 

à saúde aos usuários do SUS na região. O período do Convênio é de 12 meses, a 

partir do dia 27 de julho de 2013.15 

 

O Centro de Atenção Psicossocial de Itapeva tem como finalidade a 

integralidade no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifique sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado, através de Convênio entre a SPDM e a Secretaria do Estado de São 

Paulo.16 

 

O Núcleo de Gestão Assistencial de Santa Cruz tem como objetivo o 

desenvolvimento de ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários 

do SUS na região, com aporte de recursos financeirosà  Conveniada, para 

operacionalização de gestão e execução dos serviços de saúde.17 

                                                           
13

 Dados obtidos do site da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
Disponível em http://www.spdm.org.br/a-empresa/conheca-a-spdm/nossa-historia, acesso em 30 de 
maio de 2014 
14

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E, em 30.04.2014 p. 31 
15

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E, em 30.04.2014 p. 131 
16

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E, em 30.04.2014 p. 119 

 
17

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E em 30.04.2014 pg. 156 



64 

 

 

A UNAD – Unidade de Atendimento ao Dependente- é uma enfermaria 

especializada no tratamento da dependência química, tanto para adultos como para 

adolescentes. O prazo é de 12 meses, a partir de  1º. de abril de 2013.18 

 

O CRATOD – Centro de Referência de Álcool, Tabago e Outras Drogas – tem  

como objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços 

de assistência à  saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a 

transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio e 

Investimento – Projeto SPDM de Assessoria Técnica do Centro de Referência de 

Álcool, Tabago e Outras Drogas - CRATOD, de modo que os objetivos e o projeto 

assistencial sejam efetuados.  Há um Convênio entre a Secretaria do Estado e a 

SPDM, com vigência de 12 meses, a partir de 21 de maio de 201319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E em 30.04.2014 pg. 251 
19

 Extraído das Demonstrações Contábeis publicadas no D.O.E, em 30.04.2014, p. 151 
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A SPDM, além do gerenciamento de hospitais e unidades de saúde,  gerencia 

projetos e programas descritos na tabela 7, a seguir: 

Tabela 7 

                                 Projetos e programas administrados pela OSS – SPDM 

 

Fonte: Dados relativos à lista de unidades de saúde pertencentes à SPDM e os valores em reais  
foram obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis – Consolidado SPDM, publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29.04.2012, p. 37.  Os dados relativos ao respectivo órgão 
foram obtidos das Demonstrações Contábeis Publicadas no D.O. E, em 30.04.14. Elaboração própria 
(2014). 

 

O Programa de atenção Integral à Saúde da Família manteve a gestão dos 

convênios e contratos de 2013 em parceria com as diversas prefeituras no Estado 

de São Paulo, como as dos municípios de São Paulo, Diadema, Suzano e 

Caraguatatuba. Ampliando a sua área de atuação, o programa firmou novas 

parcerias com o governo do Estado e do Município do Rio de Janeiro, além dos de 

Santa Catarina20.  Esse programa administra e assessora a instituição parceira na 

área da saúde, tendo como objeto a implantação, a coordenação e a execução de 

                                                           
20

Extraído das Demonstrações Contábeis Consolidadas SPDM publicadas no D.O.E, em 29.04.2014, p. 40 

Em R$ Milhões

Nome do Órgão Unidade de Saúde

 Convênio /  
Contrato em  

R$ SIGLA

Programa de Atenção Integral à Saúde 522,5              PAIS 

Prefeitura Munícipio de São Paulo PABSF ( PA. 'P .S)' PA São Matheus/PSM Dr. Augusto G. de Mattos 22,5                PABSF P.A. P.S.

Prefeitura Munícipio de São Paulo PAIS ( Território) Territorio Arricanduva/ Sapopemba / São Matheus 115,3              PAIS TERRITORIO

Prefeitura Munícipio de São Paulo  PAIS - Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro - Jardim Iva 26,3                PAIS MONTENEGRO

Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro PABSF Programa de Atenção Básica e Saúde da Família 93,6                PABSF RJ

Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro UPA João XXIII Unidade de Pronto Atendimento AP 5.3 43,2                PABSF UPA JOAO

Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro PASBF - AP 3.2 91,0                PABSF AP 3.2

Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro PABSF UPA - Eng. Dentro AP. 3.2 15,5                PABSF ENG. DENTRO

Governo de Santa Caratina PAIS SAMU Santa Catarina 82,9                PAIS SAMU

Governo de Santa Caratina  PAIS - Hospital Regional de Araranguá (HRA) -  Afonso Guizzo 10,4                PAIS ARARANGUA

TOTAL PAIS/ PABSF            1.023,3 

Secretaria do Est. São Paulo Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social                  17,9 PROJ.REDE

TOTAL GERAL            1.041,2 
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programas em saúde. O programa é gerenciado pela SPDM/PAIS  que inclui os 

seguintes programas21: 

• ESF – Estratégia Saúde da Família; 

• Equipe de Atenção em Saúde Bucal; 

• Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF; 

• Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena; 

• Programa Ambiente Verde e Saudável – PAVS; 

• Saúde no Esporte; 

• Casa do Parto; 

• CAPS- Centro de Atenção Psicossocial; 

• Serviço Residencial Terapêutico; 

• AMA – Assistência Médica Ambulatorial; 

• SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência; 

• Telecárdio AMA/SAMU; 

• UPA – Unidade de Pronto Atendimento; 

 

O Projeto Rede inclui  suporte de apoio, orientação e acompanhamento da 

inclusão educacional especial da Rede Municipal de Ensino, assegurando as 

condições necessárias ao atendimento de necessidades. O convênio com a unidade 

gerenciada destina-se à implantação e implementação desse projeto22. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21

 Dados obtidos do site  SPDM/PAIS disponível em: http://www.spdmpais.org.br,acesso em 30 de maio de 

2014 
22

 Extraído das Demonstrações Contábeis Projeto Rede  publicadas no D.O.E., em 30.04.2014, p. 111 
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8 RESULTADOS  

 

Para a apresentação dos dados, retomamos os itens apresentados na 

metodologia. 

 

a) Como é feita a gestão, a supervisão, o controle e a fiscalização do 

contrato com as organizações sociais pelos órgãos do governo? 

 

Para melhor entendimento,  foram divididos em tópicos, como segue: 

 

• Gestão e controle: 

 

O principal mecanismo de gestão é estabelecido através de contrato. Este 

instrumento é realizado entre a Organização Social – SPDM Associação Paulista 

para o Desenvolvimento da Medicina - e a Secretaria do Estado de São Paulo. O 

contrato tem como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades 

e serviços de saúde. Nesse instrumento, ficam estabelecidas as obrigações e as 

responsabilidades da contratada e a obrigação do contratante, de acordo com a 

legislação em vigor. O instrumento estabelece metas a respeito dos serviços de 

saúde a serem disponibilizados pela entidade gerenciadora na unidade 

correspondente, além de definir metas voltadas para o alcance de determinados 

padrões de qualidade nas atividades desenvolvidas. 

 

Os indicadores e os repasses de recursos a serem efetuados constam de: (a) 

Anexos I – Descrição de Serviços; (b) Anexo II – Sistema de Pagamento e (c) Anexo 

III – Indicadores de Qualidade, que representam a parte mais relevante do contrato. 
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No anexo I – Descrição dos Serviços: é determinado o volume das atividades 

contratadas  utilizado para envio dos recursos referente à parcela fixa do contrato, 

como segue: 

 

• Anexo I – Indicadores de Produção Volume de Atividades Contratadas 

anualmente: 

 

a) Internações ; 

b) HD e Cirurgias ambulatoriais; 

c) Atendimentos ambulatoriais ; 

d) Atendimentos a urgências ; 

e) SADT Externo . 

 

• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

É estabelecido o montante do orçamento-financeiro que será destinado à 

organização social, distribuído por tipo de atividade (internações, HD e cirurgias 

ambulatoriais, atendimentos ambulatoriais, atendimentos a urgências e SADT 

Externo). Do montante, 90% referem-se à parcela fixa, e o restante 10% referem-se 

à parcela variável  repassada mensalmente, juntamente com as parcelas fixas, de 

acordo com o estabelecido no anexo III – Indicadores de qualidade, parte integrante 

do contrato. A parte variável pode gerar  ajuste financeiro a menor, dependendo do 

percentual de alcance dos indicadores.. Com relação à parcela fixa, a avaliação e 

análise das atividades contratadas serão efetuadas conforme explicitado no quadro 

a seguir. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas 

para cada modalidade de atividade assistencial especificadas no anexo I – 

Descrição dos Serviços - e gerarão uma variação proporcional no valor do 

pagamento dos recursos a serem efetuados à OSS, respeitando-se a 

proporcionalidade de cada tipo de despesa. 
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Quadro 5 

                       Avaliação e valoração (parcela fixa do contrato) 

 

Fonte: Dados obtidos da SS 87 – item 11.2 “Avaliação e valoração dos desvios nas 

quantidades de atividades assistenciais (parte fixa do contrato) 

  

A cada ano é fornecido um manual que estabelece as regras e os critérios 

técnicos para a avaliação dos indicadores utilizados para a parte variável do 

contrato,  a que se refere o anexo III - Indicadores de qualidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR

Acima do volume 
contratado

100% do peso percentual da 
atividade URG/EMERG.

Entre 85% e 100% do 
volume contratado

100% do peso percentual da 
atividade URG/EMERG.

Entre 70% e 84,99% do 
volume contratado

90%  X peso percentual da 
atividade URG/EMERG. X 
orçamento do hospital(R$)

Menor que 70% do volume 
contratado

70%  X peso percentual da 
atividade URG/EMERG. X 
orçamento do hospital(R$)

U
R

G
Ê

N
C
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A seguir, o detalhamento dos indicadores: 

Quadro 6 

                          Indicadores de qualidade e o peso percentual  

INDICADOR 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 

Melhoria continua em obstetrícia 20% 20% 20% 20% 

Controle de infecção hospitalar 20% 20% 20% 20% 

Núcleo hospitalar de epidemiologia – NHE 20% 20% 20% 20% 

Análise do tempo médio de permanência 20% 20% 20% 20% 

Taxa de cirurgia suspensa / Taxa de 

colecistectomia 

20% 20% 20% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

  Fonte: Dados obtidos do contrato de gestão do hospital Estadual de Diadema (2012) 
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Para fins deste estudo, serão analisados quatro hospitais que possuem 

contrato de gestão entre a SPDM e a SES. A tabela 8 abaixo mostra os detalhes dos 

hospitais selecionados e os respectivos contratos de gestão: 

Tabela 8 

                       Relação dos Hospitais que possuem contratos com  a SPDM e a SES 

 

Fonte: Dados relativos à lista de hospitais, o nº do contrato, termo aditivo, os valores em reais  foram 
obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicinano Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de abril de 
2014. Elaboração própria (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL CONTRATO Nº
Termo 
Aditivo R$

Hospital Geral de Pirajussara 001.0500.000.193/2012 01/13 97.520.000,00    
Hospital Geral de Pirajussara 001.0500.000.193/2012 02/13 780.500,00         
Hospital Geral de Pirajussara 001.0500.000.193/2012 03/13 999.767,21         

Hospital de Diadema 001.0500.000.075/2011 01/13 86.137.659,13    
Hospital de Diadema 001.0500.000.075/2011 02/13 802.402,37         
Hospital de Diadema 001.0500.000.075/2011 03/13 1.853.199,49      
Hospital de Diadema 001.0500.000.075/2011 04/13 3.000.000,00      

Hospital de Transplantes do Estado de 
São Paulo Dr. Euryclides de Jesus 
Zerbini  ( antigo brigadeiro) 001.0500.000.163/2012 01/13 113.028.300,00  
Hospital de Transplantes do Estado de 
São Paulo Dr. Euryclides de Jesus 
Zerbini  ( antigo brigadeiro) 001.0500.000.163/2012 02/13 3.000.000,00      

Hospital de Clínicas Luzia de Pinho 
Melo 001.0500.000.041/2012 01/13 118.930.704,00  
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho 
Melo 001.0500.000.041/2012 02/13 630.463,13         
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho 
Melo 001.0500.000.041/2012 03/13 786.206,00         
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho 
Melo 001.0500.000.041/2012 04/13 1.000.000,00      
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8.1 - Análise dos dados 

Tabela 9 

                       Hospital Geral de Pirajussara 

CONTRATO TERMO ADITIVO  R$ 

001.0500.000.193/2012 01/2013 97.520.000 

001.0500.000.193/2012 02/2013 780.500,00 

001.0500.000.193/2012 03/2013 999.767,21 

Fonte: Dados relativos à lista de hospitais, o nº do contrato, termo aditivo, os valores em reais foram 
obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de abril de 
2014. Elaboração própria (2014). 

 

O contrato de gestão 001.0500.000.193/2012 foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo no dia 28 de dezembro de 2011, com vigência para o ano de 

2012.  Os anexos que compõem o contrato estabelecem para o ano de 2012 os 

seguintes termos: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

a) Internação: 11.134; 

b) HD e Cirurgias ambulatoriais: 4.059; 

c) Atendimento ambulatorial: 126.990; 

d) Atendimento a urgências: 26.400; 

e) SADT Externo: 63.801; 
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• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

O montante do orçamento-financeiro será deR$ 92.700.000,00, sendo que  

90% (parcela fixa) tiveram  a transferência efetivada em 12 (doze) parcelas, 

de janeiro a dezembro de 2012; o valor de R$ 6.952.500,00, o restante, 

representado por 10% (parcela variável), serão repassados mensalmente, 

juntamente com as parcelas fixas, no montante de R$ 772.500,00, de acordo 

com o estabelecido no anexo III – Indicadores de qualidade - parte integrante 

do contrato. 

 

O orçamento-financeiro compõe-se de 

Linha de Contratação % R$ 

Internação 74,46% 69.024.420,00 

HD Cirurgia Ambulatorial 1,98% 1.835.460,00 

Urgência 8,36% 7.749.720,00 

Ambulatório 12,54% 11.624.580,00 

SADT Externo 2,66% 2.465.820,00 

TOTAL 100% 92.700.000,00 

 

O termo aditivo 01/13 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

em 5  de janeiro de 2013 e estabelece o volume de atividades contratadas para o 

exercício de 2013, conforme os anexos técnicos I e II, que integram este 

instrumento, conforme descritas abaixo: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

a) Internação: 11.134; 
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b) HD e Cirurgias ambulatoriais: 4.056; 

c) Atendimento ambulatorial: 126.972; 

d) Atendimento a urgências: 26.400; 

e) SADT Externo: 63.384; 

 

• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

Valor de R$ 97.520.000,00, sendo que a transferência seria  efetivada em 12 

(doze) parcelas mensais,  de janeiro a dezembro de 2013, no valor de R$ 

8.126.700,00. 

 

O termo aditivo nº 02/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

em 27 de agosto de 2013 estabeleceu  o repasse de recursos financeiros de 

investimentos para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, no valor de 

R$ 780.500,00, sendo a transferência em parcela única no mês de agosto de 2013. 

 

O termo aditivo nº 03/13 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo em 14 de setembro de 2013 e teve  por objeto o repasse de recursos 

financeiros de investimentos para a reforma e ampliação do centro obstétrico, no 

valor de R$ 1.499.650,21, sendo a transferência em três  parcelas de R$ 499.883,00 

nos meses outubro a dezembro de 2013. 

 

O valor constante no termo aditivo nº 03/13 não está congruente com o valor 

informado na publicação do balanço dessa instituição: valor constante no termo  R$ 

1.499.650,21, valor divulgado R$ 999.767,21. 
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Tabela 10 

                       Hospital de Diadema 

 

CONTRATO TERMO ADITIVO  R$ 

001.0500.000.075/2011 01/2013 86.137.659,13 

001.0500.000.075/2011 02/2013 802.402,37 

001.0500.000.075/2011 03/2013 1.853.199,49 

001.0500.000.075/2011 04/2013 3.000.000,00 

Fonte: Dados relativos à lista de hospitais, o nº do contrato, termo aditivo, os valores em reais  foram 
obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina  no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de abril de 
2014. Elaboração própria (2014). 

 

O contrato de gestão 001.0500.000.075/2011 foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo no dia 28 de dezembro de 2011, com vigência para o ano de 

2012.  Os anexos que compõem o contrato estabelecem para o ano vigente os 

seguintes termos: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

a) Internação: 10.822; 

b) HD e Cirurgias ambulatoriais: 2.900; 

c) Atendimento ambulatorial: 94.824; 

d) Atendimento a urgências: 22.896; 

e) SADT Externo: 27.996. 
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• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

O montante do orçamento-financeiro foi  de R$ 80.679.904,12, sendo 

que os 90% (parcela fixa) tiveram a transferência efetivada em 12 (doze) 

parcelas, de janeiro a dezembro de 2012, o restante, representado por 10% 

(parcela variável), será  repassado mensalmente, juntamente com as parcelas 

fixas, no montante de R$ 672.332,50, de acordo com o estabelecido no anexo 

III – Indicadores de qualidade, parte integrante do contrato. 

 

A cada ano é fornecido um manual que estabelece as regras e os 

critérios técnicos para a avaliação dos indicadores utilizados para a parte 

variável do contrato, a que  se refere ao anexo III - Indicadores de qualidade.   

 

Segue   tabela com os pesos percentuais definidos para o ano de 2012. 

 

O orçamento-financeiro compõe-se de: 

Linha de Contratação % R$ 

Internação 78% 62.930.325,21 

HD Cirurgia Ambulatorial 3,20% 2.581.756,83 

Urgência 4,0% 3.227.196,16 

Ambulatório 11,80% 9.520.228,69 

SADT Externo 3,0% 2.420.397,12 

TOTAL 100% 80.679.904,12 
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O termo aditivo 01/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 

05 de janeiro de 2013, estabelece o volume de atividades contratadas para o 

exercício de 2013, conforme os anexos técnicos I e II, que integram este 

instrumento, conforme  abaixo: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

a) Internação: 10.822; 

b) HD e Cirurgias ambulatoriais: 2.900; 

c) Atendimento ambulatorial: 94.824; 

d) Atendimento a urgências: 22.896; 

e) SADT Externo: 27.996. 

 

• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

Valor de R$ 86.137.659,13, sendo que a transferência foi efetivada em 12 

(doze) parcelas,  de janeiro a dezembro de 2013. 

 

O termo aditivo nº 02/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

em 29 de maio de 2013  estabeleceu para a ampliação no conjunto de exames de 

diagnóstico por imagem realizados, o valor de R$ 802.402,37, sendo a transferência 

em cinco  parcelas dos meses de junho a dezembro de 2013. O hospital oferecerá 

os serviços de SADT, na quantidade de exames de 29.396. 

 

O termo aditivo nº 03/13 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo em 28 de agosto de 2013 e teve por objeto o repasse de recursos financeiros 

para a reforma e aquisição de equipamentos médico-hospitalares, no valor de R$ 

2.779.797,49, sendo a transferência em três  parcelas de R$ 926.601,49 dos meses 

outubro a dezembro de 2013.  O valor de 2.779.797,49 não confere com o valor 

descrito no quadro 10, montante de 1.853.199,49.  
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O termo aditivo nº 04/13 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo em 25 de outubro de 2013 e teve por objeto o repasse adicional de recursos 

financeiros visando ao reequilíbrio financeiro, no valor de R$ 3.000.000,00, sendo a 

transferência em três  parcelas dos meses outubro a dezembro de 2013. 

Tabela 11 

                Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 

CONTRATO TERMO ADITIVO  R$ 

001.0500.000.163/2012 01/2013 113.028.300,00 

001.0500.000.163/2012 02/2013 3.000.000,00 

Fonte: Dados relativos à lista de hospitais, o nº do contrato, termo aditivo, os valores em reais  foram 
obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina  no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de abril de 
2014. Elaboração própria (2014). 

 

O contrato de gestão 001.0500.000.075/2011 não foi localizado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo de  2012. 

 

O termo aditivo 01/13,  publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo  

em 05 de janeiro de 2013, estabelece o volume de atividades contratadas para o 

exercício de 2013, conforme os anexos técnicos I e II, que integram este 

instrumento: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

a) Internação: 5.820; 

b) HD e Cirurgias ambulatoriais: 1.620; 

c) Atendimento ambulatorial: 114.480; 

d) Atendimento a urgências: 16.800; 

e) SADT Externo: 1.932; 

f) Tratamento Clínico-Terapia Especializada-Litotripsia: 1.920. 
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• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

Valor de R$ 113.028.300,00, sendo que a transferência foi  efetivada em 12 

(doze) parcelas,  de janeiro a dezembro de 2013. 

 

O termo aditivo nº 02/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

em 16 de outubro de 2013,  teve por objeto repasse adicional de recursos 

financeiros, para complementação da folha de pessoal, no valor de R$ 3.000.000,00, 

sendo a transferência em 12 parcelas, dos meses de outubro a dezembro de 2013. 

 

Tabela 12 

                                            Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo  

CONTRATO TERMO ADITIVO  R$ 

001.0500.000.041/2012 01/2013 118.930.704,00 

001.0500.000.041/2012 02/2013 630.463,13 

001.0500.000.041/2012 03/2013 786.206,00 

001.0500.000.041/2012 04/2013 1.000.000,00 

Fonte: Dados relativos à lista de hospitais, o nº do contrato, termo aditivo, os valores em reais  foram 
obtidos da publicação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina  no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de abril de 
2014. Elaboração própria (2014). 

 

O contrato de gestão 001.0500.000.041/2012 foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, no dia 30 de junho de 2012, com vigência para o segundo 

semestre do mesmo ano..  Os anexos, que compõem o contrato, estabelecem para 

o ano , os seguintes termos: 
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• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

f) Internação: 5.660; 

g) HD e Cirurgias ambulatoriais: 1.551; 

h) Atendimento ambulatorial: 58.235; 

i) Atendimento a urgências: 97.251; 

j) SADT Externo: 7.867. 

 

• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

O montante do orçamento-financeiro foi  de R$ 57.268.250,64, sendo que os 

90% (parcela fixa) foram  a transferidos   em seis parcelas, de janeiro a 

dezembro de 2012. O restante, representado por 10% (parcela variável), foi  

repassado mensalmente, juntamente com as parcelas fixas, de acordo com o 

estabelecido no anexo III – Indicadores de qualidade, parte integrante do 

contrato. 

 

O orçamento-financeiro compõe-se de: 

Linha de Contratação % R$ 

Internação 51% 29.206.807,83 

HD Cirurgia Ambulatorial 3,0% 1.718.047,52 

Urgência 11,0% 6.299.507,57 

Ambulatório 33% 18.898.522,71 

SADT Externo 2,0% 1.145.365,01 

TOTAL 100% 57.268.250,64 
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O termo aditivo 01/13 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo,  

em 05 de janeiro de 2013, estabelecendo o volume de atividades contratadas para o 

exercício de 2013, conforme os anexos técnicos I e II, que integram este 

instrumento: 

 

• Anexo I – Descrição dos serviços: Volume das Atividades Contratadas 

anualmente: 

g) Internação: 11.340; 

h) HD e Cirurgias ambulatoriais: 3.180; 

i) Atendimento ambulatorial: 116.700; 

j) Atendimento a urgências: 180.000; 

k) SADT Externo: 15.732. 

 

• Anexo II – Sistema de Pagamento:  

 

Valor de R$ 118.930.704,00, sendo que a transferência foi  efetivada em 12 

(doze) parcelas,  de janeiro a dezembro de 2013. 

 

O termo aditivo nº 02/13,  publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo  

em 06 de junho de 2013,  teve por objetivo a ampliação do serviço de ressonância 

magnética, no conjunto de exames de diagnóstico por imagem, no valor de R$ 

630.463,13, com a transferência em 5 parcelas dos meses de agosto a dezembro de 

2013. O hospital oferecerá os serviços de SADT, na quantidade de  16.832 exames. 

 

O termo aditivo nº 03/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo,  

em 21 de agosto de 2013,  objetivou o repasse de recursos financeiros de 

investimentos, visando à aquisição de equipamentos médico-hospitalares, no valor 

de R$ 786.206,00, com  a transferência em  parcela única no mês de agosto de 

2013. 
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O termo aditivo nº 04/13, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

em 16 de outubro de 2013,  repassou  recursos, visando à aquisição de 

equipamentos médico-hospitalares, no valor de R$ 1.000.000,00,  em três parcelas, 

de outubro a dezembro de 2013. 

 

• Supervisão e Fiscalização: 

 

As organizações sociais são submetidas ao controle externo da Assembleia 

Legislativa,  com  auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ficando o controle interno 

a cargo do Poder Executivo. Para o controle das contas do Executivo, existe a 

Comissão de Fiscalização e Controle, que deve “fiscalizar os atos da administração 

direta e indireta do Estado” (ALESP 2002 apud SANO e ABRUCIO, 2008). 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) desempenha um duplo 

papel,  representa o Estado,  como órgão supervisor, e  mantém  uma relação 

vertical com as  OSS. Além do mais, é responsável pela auditoria nas contas e nos 

procedimentos administrativos das organizações sociais, emitindo pareceres sobre 

sua atuação. Esse órgão auxilia a Assembleia Legislativa no controle das contas da 

OSS. 

 

No relatório TC 001857/026/07, numa análise sobre o Hospital de Diadema, o 

TCE manifestou a ausência de convocação pública do contrato firmado em 13 de 

julho de 2007 e dos documentos necessários para a avaliação da empresa 

contratada a SPDM.  O conselheiro Renato Martins Costa acolheu as manifestações 

expostas pela Auditoria, ATJ e SDG e votou pela irregularidade da dispensa da 

licitação do contrato de gestão. 

 

A legislação ainda define órgãos complementares, para auxiliar  a 

fiscalização.  A Secretaria do Estado de Saúde também é um órgão fiscalizador do 
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contrato.  Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão são 

analisados periodicamente por comissão de avaliação indicada pelo Secretário de 

Estado competente. A constatação de irregularidade deve ser encaminhada ao 

Tribunal de Contas. A  comissão de avaliação é composta por integrantes indicados 

pelo Conselho Estadual de Saúde e pela Comissão de Saúde e Higiene da 

Assembleia Legislativa.  

 

O acompanhamento da execução do contrato é de responsabilidade da 

Coordenadoria de Contratação de Serviços de Saúde (CGCSS). 

 

b) As metas e os indicadores possuem critérios claros para que os 

recursos sejam utilizados de forma eficiente? 

 

O controle de  resultados inclui metas e indicadores,  principal mecanismo de 

prestação de contas (accountability) presente no contrato de gestão. As metas são 

estabelecidas no início de cada ano e, a cada três meses, processe-se   a 

consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e 

pontuação dos indicadores.  

 

Os indicadores de produção trazem a definição das características dos 

serviços contratados, e os indicadores de qualidade, relacionados à qualidade da 

assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada,  medem aspectos 

relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. O intuito é 

garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade apropriadas.. 

 

Os indicadores de produção e qualidade são acompanhados mensalmente 

pela Secretaria da Saúde e, cada trimestre concluído, os dados são condensados no 

Relatório da Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão e apresentados aos 

gestores dos hospitais, ao Departamento Regional de Saúde, à Coordenadoria de 
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Saúde e à Coordenadoria de gestão de Contratos de Saúde, e podem gerar redução 

de recursos financeiros de custeio caso as metas relacionadas não forem atingidas. 

Os indicadores de qualidade não são publicados no Diário Oficial, ficando restrito 

aos órgãos do Estado.  

 

Anualmente as OSS publicam o Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão-Produção Assistencial,  instrumento de controle previsto em lei que permite 

a comparação entre as metas estipuladas e aquelas atingidas pela OSS. Esse 

relatório contempla os indicadores de produção que se referem a 90% do repasse 

da parcela fixa do contrato. Com base nas tabelas abaixo, foram detalhadas  as 

metas contratadas e realizadas no ano de 2013, por hospital. 

 

Tabela 13 

                        Relatório de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial 

 

Fonte: Dados relativos às quantidades contratadas e realizadas obtidos da publicação do Relatório 

de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial do Hospital de Transplantes do Estado 

de São Paulo no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 30 de abril de 2014. Elaboração própria 

(2014). 

 

 

 

 

 

Hospital de Transplantes do Estado 
de São Paulo ( Dr. Euclydes de 

Jesus Zerbini)
LINHA DE CONTRATAÇÃO CONTRATADO REALIZADO %
Internação 5.820                    6.979                   120%
Hospital-Dia 1.620                    1.767                   109%
Ambulatório 114.480                116.199               102%
Urgência/ Emergência 16.800                  21.224                 126%
SADT Externo 1.932                    2.752                   142%
TOTAL 140.652                148.921               106%

2013
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Tabela 14 

                        Relatório de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial 

 

Fonte: Dados relativos às quantidades contratadas e realizadas obtidos da publicação do Relatório 
de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial do Hospital de Clinicas Luzia de Pinho 
Melo  no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 30 de abril de 2014. Elaboração própria (2014). 

 

Tabela 15 

                        Relatório de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial 

 

Fonte: Dados relativos às quantidades contratadas e realizadas obtidos da publicação do Relatório 
de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial do Hospital geral de Pirajussara no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 30 de abril de 2014. Elaboração própria (2014). 

 

A quantidade de internações definidas em contrato no montante de 11.134 
não está de acordo com o publicado no Relatório de Execução do Contrato de 
Gestão. 

 

 

Hospital de Clínicas Luzia de Pinho 
Melo

LINHA DE CONTRATAÇÃO CONTRATADO REALIZADO %
Número de Consultas Ambulatório 116.700                131.949               113%
Número de Consultas P.S. 180.000                175.067               97%
Número de Consultas P.A. -                        Não temos P.A. 0%
Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial 3.180                    3.465                   109%
SADT Externo 16.832                  15.380                 91%
Número de Internações 11.340                  13.213                 117%
Paciente-Dia -                        102.487               100%
TOTAL 328.052                441.561               135%

2013

Hospital Geral de Pirajussara
LINHA DE CONTRATAÇÃO CONTRATADO REALIZADO %
Internação 1.140                    1.078                   95%
Hospital-Dia 4.056                    4.440                   109%
Ambulatório 126.972                137.734               108%
Urgência/ Emergência 26.400                  28.427                 108%
SADT Externo 63.384                  75.194                 119%
TOTAL 221.952                246.873               111%

2013
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Tabela 16 

                        Relatório de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial 

 

Fonte: Dados relativos às quantidades contratadas e realizadas obtidos da publicação do Relatório 
de Execução do Contrato de Gestão – Produção Assistencial do Hospital Estadual de Diadema no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 30 de abril de 2014. Elaboração própria (2014). 

 

Entre os hospitais analisados, pode-se  notar que nenhum  atingiu o 

percentual mínimo previsto no contrato que é de 85% do volume de atividades 

contratado Quando se atinge esse patamar, existe uma redução no valor do 

orçamento do hospital. No Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de 

Gestão, são efetuados comentários para cada hospital, caso os indicadores 

estiverem abaixo do previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Estadual de Diadema
LINHA DE CONTRATAÇÃO CONTRATADO REALIZADO %
Internação 10.822                  10.559                 98%
Hospital-Dia 2.900                    2.666                   92%
Ambulatório 94.824                  86.379                 91%
Urgência/ Emergência 22.896                  26.558                 116%
SADT Externo 29.396                  29.298                 100%
TOTAL 160.838                155.460               97%

2013



 

 

Nas figuras a seguir, apresentam

metas pactuadas. 

                              Relatório d

                                                                

Fonte: Dados  do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde de São Paulo.

Nas figuras a seguir, apresentam-se os indicadores comparativos com as 

 

Figura 5 

Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão

                                                                Hospital de Diadema 

Dados  do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde de São Paulo. 
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se os indicadores comparativos com as 

Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão 

Dados  do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 



 

                              Relatório d

                                          Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo

Fonte: Dados do Relatório de Execução de Contratos de Gestão,

Estado de Saúde de São Paulo.

                              Relatório d

                                                          

Fonte: Dados do Relatório de Execução de Contratos de Gestão,

Estado de Saúde de São Paulo.

 

Figura 6 

Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão

Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo 

do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Paulo. 

 

Figura 7 

Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão

                                                          Hospital Geral de Pirajussara 

do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde de São Paulo. 
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Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão 

elaborado pela Secretaria do 

Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão 

 

elaborado pela Secretaria do 



 

                              Relatório d

                    Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbin

Fonte: Dados do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde de São Paulo

 

A cada ano é fornecido um manual que estabelece todas as regras e os 

critérios técnicos para a avalição dos indicadores utilizados 

variável do contrato de gestão. Conforme demonstrado nas figuras anteriores, os 

indicadores da parte variável não contemplam informações de como as metas foram 

atingidas. Enfim, o comprador/pagador (Governo de SP) controla o desempe

o governo desejar algum ilícito, é difícil  identificar.

 

c) Como as organizações sociais prestam conta à  sociedade e aos órgãos 

do governo? 

 

Algumas medidas presentes na legislação permitem identificar mecanismos 

de prestação de contas que promovem 

publicação no Diário Oficial do contrato de gestão, a lei estabelece a obrigação de 

publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros e do relatório 

de execução do contrato de gestão. A or

 

Figura 8 

Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbin

Dados do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde de São Paulo 

A cada ano é fornecido um manual que estabelece todas as regras e os 

critérios técnicos para a avalição dos indicadores utilizados para o cálculo da parte 

variável do contrato de gestão. Conforme demonstrado nas figuras anteriores, os 

indicadores da parte variável não contemplam informações de como as metas foram 

atingidas. Enfim, o comprador/pagador (Governo de SP) controla o desempe

o governo desejar algum ilícito, é difícil  identificar. 

Como as organizações sociais prestam conta à  sociedade e aos órgãos 

Algumas medidas presentes na legislação permitem identificar mecanismos 

de prestação de contas que promovem a transparência. Além da obrigatoriedade de 

publicação no Diário Oficial do contrato de gestão, a lei estabelece a obrigação de 

publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros e do relatório 

de execução do contrato de gestão. A organização social deve mensalmente enviar 
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Avaliação e Execução dos Contratos de Gestão 

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 

 

Dados do Relatório de Execução de Contratos de Gestão, elaborado pela Secretaria do 

A cada ano é fornecido um manual que estabelece todas as regras e os 

para o cálculo da parte 

variável do contrato de gestão. Conforme demonstrado nas figuras anteriores, os 

indicadores da parte variável não contemplam informações de como as metas foram 

atingidas. Enfim, o comprador/pagador (Governo de SP) controla o desempenho; se 

Como as organizações sociais prestam conta à  sociedade e aos órgãos 

Algumas medidas presentes na legislação permitem identificar mecanismos 

a transparência. Além da obrigatoriedade de 

publicação no Diário Oficial do contrato de gestão, a lei estabelece a obrigação de 

publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros e do relatório 

ganização social deve mensalmente enviar 
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via internet pelo site da SES informações relacionadas à produção assistencial, 

indicadores de qualidade, movimento dos recursos econômicos e financeiros. 

 

O quadro 7 apresenta uma lista relatórios preparados pelas OSS´s que são 

utilizados como mecanismo de prestação de contas: 

 

Quadro 7 

                                              Instrumento de prestação de contas      

ITEM Órgãos do Governo Sociedade Periodicidade 

Relatório de Execução  X X Anual 

Relatório Financeiro X  Anual 

Relatório da Avaliação e 

Execução  

X  Trimestral 

 

O Relatório de Execução é  documento específico sobre a realização do 

contrato de gestão, mostrando os resultados alcançados pela organização social. 

Esse documento deve ser preparado pela OSS e apresentado ao final de cada 

exercício “ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público” (LC 

846/98). O Relatório Financeiro, referente às Demonstrações Contábeis,  

compreende o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do resultado do 

Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa. 

 

Apesar de a preparação do Relatório de Avaliação e Execução dos Contratos 

de Gestão ser feita pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de 

Saúde, as informações são disponibilizadas pelas OSS, via site SES,  e se incluem  

como instrumento de gestão.  
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Segue  quadro das publicações no D.O.E. dos relatórios referentes à  data 

base 31 de dez de 2013. 

Quadro 8 

                                                 Relatórios publicados no D.O.E. 

HOSPITAL D.O.E. 

Hospital Geral de Pirajussara    Data 30.04.2014 pág. 37 a  38 

Hospital de Clinicas de Pinho Melo    Data 30.04.2014 pág. 90 a  92 

Hospital Estadual de Diadema    Data 30.04.2014 pág. 96 a  98 

Hospital de Transplantes de São Paulo    Data 30.04.2014 pág. 105 a  107 

Fonte: Dados relativos à  publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 30 de abril de 
2014 do Relatório Financeiro e de Execução do Contrato de Gestão. Elaboração própria. 

 

Quadro 9 

                            Relatórios de avaliação e execução disponíveis no site da SES 

HOSPITAIS 

PERÍODO 

1º Trimestre de 2013 

2º Trimestre de 2012 

1º Trimestre de 2012 

2º Trimestre de 2011 

1º Trimestre de 2011 

Fonte: Dados colhidos  do site da SES disponível em http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-
de-saude/homepage/destaques/relatorio-de-avaliacao-da-execucao-dos-contratos-de-gestao-com-
organizacoes-sociais  

 

Esses relatórios são disponibilizados para a Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo (ALESP), quando  requeridos.  Com base no parecer da ALESP Nº 

1407, de 14 de fev de 2013, atendendo ao disposto no artigo 9º, § 3º, da LC nº 

846/98, que estabelece que “a Comissão de Saúde e Higiene da Assembleia 

Legislativa deverá encaminhar trimestralmente, relatório de suas atividades á 
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ALESP”,,  o  Coordenador de Saúde da Comissão de Avaliação da Execução dos 

Contratos de Gestão com Organizações Sociais, Dr. Haino Burmester, encaminhou 

à  ALESP o Relatório de Avaliação referente ao 2º semestre de 2011 e 1º semestre 

de 2012.  

 

Após a análise dos dados do relatório, a ALESP (2013, p.13) relatou os 

seguintes pontos: 

 

1. Não cumprimento, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, 

dos prazos estipulados em lei para o envio dos relatórios de 

prestação de contas; 

 

2. Relatório sem uniformidade, incompletos, confusos, numa clara 

evidência de dificultar o processo de fiscalização e controle; 

 

3. Falta de transparência, com dados incompletos e sem os 

comparativos, obrigando a busca de informações 

complementares dentre elas, no Portal da Transparência; 

 

4. Não atingimento das metas estabelecidas, mesmo muitas delas 

recebendo o repasse acima do orçado; 

 

5. Valores de materiais e medicamentos acima do cotado pela 

Bolsa Eletrônica de Compras (BEC); 

 

6. Há desequilíbrio entre os valores orçados/previstos, 

orçado/repassado e o orçado/gasto, com ausência total de 

justificativas; 

 

7. Inexistência de Conselho Gestor. 
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A ALESP conclui sobre o relatório:  

E inadmissível que após 15 anos de existência das organizações 

sociais, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de 

Saúde, não tenha normatizado e padronizado uma prestação de 

contas para as mesmas e menos ainda, constituído um Conselho 

Gestor conforme definido pela Lei Estadual 12.516/2007 (ALESP 

p.13). 

 

A ALESP não aprova os relatórios e propõe à Comissão de Saúde e Higiene: 

INDICAMOS, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno 

Consolidado, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 

Paulo, que determine, à Secretaria Estadual de Saúde, a adoção de 

providências necessárias à adequação da execução dos contratos de 

gestão, celebrados com Organizações Sociais da Saúde, às metas 

impostas e às determinações das leis que regulam a matéria, 

objetivando, sobretudo, viabilizar a ampla fiscalização e o controle dos 

serviços prestados. Indicamos, ainda, o envio de cópias dos relatórios, 

contratos e deste parecer ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, ao Ministério Público Estadual e ao Conselho Estadual de 

Saúde para que tomem as providências necessárias quanto à 

fiscalização e o cumprimento das leis). Proponho também a realização 

de Audiência Pública com o Secretário do Estado da Saúde para 

discussão dos problemas apontados neste parecer (ALESP p. 14). 

 

 

d) As informações divulgadas são de fácil acesso à Sociedade? 

 

A legislação que rege as OSS, conforme mencionado anteriormente, 

estabelece que as informações possam ser buscadas no Diário Oficial.  

Para este estudo, efetuamos a busca de dados na internet nos seguintes 

sites: 
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1. Site do Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.) 

(www.impresaoficial.com.br) 

2. Site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (S.E.S.) 

(www.saude.sp.gov.br) 

3. Site da Organização Social – Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina-SPDM (www.spdm.org.br) 

4. Site da Assembleia Legislativa ( ALESP) (www.al.sp.gov.br) 

5. Site do Tribunal de Contas – TCE (www4.tce.sp.gov.br) 

 

A pesquisa no site do Diário oficial foi feita utilizando o mecanismo de “busca 

avançada”, utilizando palavra-chave, conforme quadro a seguir, no período de  1º. 

jan de 2013 a 30 de abril de 2014 ( data da publicação dos balanços de 2013).  Essa 

busca trouxe os seguintes dados: 

Quadro 10 

                                               Resultado da pesquisa no site do D.O.E. 

Palavra-chave Quantidade de documentos encontrados  

Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina  

1.456 itens 

Hospital Geral de Pirajussara 411 itens 

Hospital de Clínicas de Pinho Melo 995 itens 

Hospital Estadual de Diadema 1.271 itens 

Hospital de Transplantes de São Paulo 370 itens 

 

Com base no resultado da pesquisa, podemos constatar a dificuldade da 

análise dos dados que demandaria muito tempo já que  não se tem a data de 

publicação precisa. Mesmo as páginas na internet do Diário Oficial não apresentam 

mecanismo de busca “amigável”, dificultando a localização precisa das informações.  

Os relatórios financeiros e de execução foram possíveis utilizando outros 

mecanismos como o “Google”. A  partir de uma informação mais precisa da data foi 



95 

 

possível efetuar as pesquisas no D.O.E.. Com relação aos contratos, foi possível a 

pesquisa a partir do número do contrato e termos aditivos divulgados no Balanço 

Consolidado da SPDM. 

 

Nos sites da SES, SPDM, ALESP e TCE, não há uma página específica com 

informações sobre as organizações sociais, o que dificulta a coleta de dados.. Para 

a realização deste trabalho,  foi utilizado o mesmo sistema do D.O.E. abordado 

anteriormente. O que se percebe, a partir dos dados apresentados é que as 

possibilidades de controle social são limitadas, uma vez que o acesso é restrito,. Até 

a Assembleia Legislativa se pronunciou a respeito da linguagem utilizada e da 

sonegação de informações. 

 

Quadro 11 

                                                   Análise dos dados pesquisados 

a) Como é feita a gestão, a supervisão, o controle e a fiscalização do contrato 

com as organizações sociais pelos órgãos do governo? 

          As metas relativas aos indicadores de produção assistencial e de qualidade 

são definidas pela S.E.S. O acompanhamento é feito pela  Coordenadoria de Gestão 

de Contratos de Serviço de Saúde (CGCSS), que produz relatório sobre o 

atingimento dos  objetivos. As informações base para o relatório são enviadas pela 

OSS através do site específico.   

Neste estudo, não detectamos qualquer  controle efetuado pela S.E.S. que 

garantisse  a qualidade das informações digitadas no site e consequentemente 

utilizadas no relatório.  

O Tribunal de Contas e a ALESP têm relatado faltas graves na prestação de 

contas na OSS, a primeira com relação à não convocação pública e a segunda com 

relação aos relatórios de execução apresentados. Percebemos que esses órgãos 

não estabelecem punições maiores para as organizações, mas  apenas a adoção de 

providências necessárias á adequação à  lei.  
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        Enfim, o controle externo não é capaz de mudar o controle quase que exclusivo 

que o governo exerce sobre os contratos. Com isso, percebemos que o quesito de 

accountability e transparência estão fragilizados. 

b) As metas e os indicadores possuem critérios claros para que os recursos 

sejam utilizados de forma eficiente? 

Os indicadores de produção e de qualidade são definidos pela SES, tendo 

como  objetivo a qualidade e a quantidade dos serviços oferecidos. Esses 

indicadores possuem uma linguagem médica e técnica, dificultando o entendimento 

por parte dos stakeholders. . Outro ponto importante é o indicador de qualidade que, 

conforme percebido na análise dos dados, é considerado como “atingido a meta”, 

mas não é mensurado como foi alcançado. Nesse indicador, também estão 

contempladas informações não mensuráveis, como “qualidade das informações 

inseridas na Web”. A informação  referente a esse indicador não é publicada no 

D.O.E.  

As metas estabelecidas não são comparativas com os períodos anteriores, ou 

com hospitais que possuem a mesma similaridade, o que dificulta o entendimento da  

evolução desses indicadores. Nos relatórios são apresentadas apenas as metas 

anuais comparativas.   

c) Como as organizações sociais prestam conta à sociedade e aos órgãos do 

governo? 

O Relatório Financeiro que inclui as demonstrações contábeis da entidade 

contempla informação com linguagem técnica, então, para que o leitor dessas 

informações possa ter compreensão adequada, há a necessidade de conhecimento 

específico na área financeira.Isso  dificulta o entendimento das informações por 

parte dos stakeholders.  

Os relatórios de execução disponibilizados não contemplam dados 

comparativos de evolução financeira, conforme abordado pela ALESP; não é 

disponibilizada  nos relatórios a análise comparativa dos dados históricos, para que 

fosse evidenciado  o  desempenho dessas entidades com relação ao orçamento 

previsto e à receita real, à  produtividade, à evolução dos gastos com terceirização 
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de serviços, à mão de obra, entre outros.. 

As informações disponíveis referentes ao relatório de avaliação e execução 

dos contratos estão atualizadas até o 1º trimestre de 2013, sendo que a lei prevê 

atualizações trimestrais,  representando atraso na divulgação dos dados.  

 

d) As informações divulgadas são de fácil acesso à sociedade? 

A pesquisa de dados com relação às organizações sociais e os instrumentos 

de controle, como os contratos de gestão e os relatórios financeiros e de execução, 

demanda muito tempo, uma vez que o site do Diário oficial não traz qualquer  

mecanismo de pesquisa “amigável”.  Na pesquisa efetuada no site, pudemos notar a 

quantidade de informações disponibilizadas, que  não distingue o tipo de informação, 

tendo a necessidade de analisar cada dado. Esses dados possuem diversos tipos de 

informações em linguagem técnica, o que dificulta o entendimento. . Outro ponto 

importante é que, para entender essas informações, muitas vezes há de conhecer o 

contexto, ou seja, é necessária a leitura da informação anterior.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações sociais de saúde (OSS) foram concebidas como instrumento 

de viabilização e implementação das politicas públicas, conforme regia a  reforma do 

Estado da década de 90. O objetivo do governo era transferir para o setor público 

não estatal a produção de serviços, estabelecendo um sistema de parceria entre o 

Estado e organizações não governamentais, procurando garantir o aumento da 

eficiência e da qualidade dos serviços. Essa parceria foi estabelecida por meio de 

contrato de gestão entre as partes. 

 

O modelo de gestão e o papel das OSS são polêmicos entre os atores do 

segmento da saúde (poder executivo, associações profissionais, ministério público 

etc.) por envolver transferência de dinheiro público para o setor privado. A aplicação 

dos princípios e instrumentos de governança corporativa na gestão pública ajuda o 

aperfeiçoamento da administração nessas entidades e propicia maior confiabilidade 

na gestão dos recursos, o que pode melhorar substancialmente a qualidade do 

debate.  

A governança corporativa no setor público dá as diretrizes para as 

companhias sobre as formas adequadas de direção e controle, aponta critérios 

claros e precisos e regras para que os governantes possam usar de forma eficiente 

os recursos públicos, prestem conta e atendam os interesses dos stakeholders 

(executivo público, legislativo, cidadãos, associações etc.) IFAC (2001).  

 

A presente pesquisa avaliou parte dos critérios de governança no setor 

público, a responsabilidade na prestação (accountability) de contas e a  

transparência na OSS SPDM. 

 

As evidências obtidas durante a pesquisa mostram que o arcabouço legal e 

também o contrato de gestão firmado entre as partes procuraram combinar tanto o 

controle de resultados como accountability e transparência, porém, há três pontos 
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importantes que prejudicam estes dois últimos critérios de governança: o executivo 

estadual (SES) é simultaneamente comprador, avaliador e pagador da SPDM; há 

queixas importantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC/SP) e da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) quanto à qualidade das 

informações fornecidas e as informações contidas em contratos, relatórios, e 

publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo são de difícil acesso e 

compreensão, ainda que públicas.  

 

A SES exerce controle sobre a OSS, acompanhando e fiscalizando suas 

atividades de forma centralizada, sem a efetiva participação de outros atores na 

definição das metas nos contratos, dos indicadores de desempenho e dos critérios 

de repasse de recursos. O controle externo, representado pelo TCE e ALESP, 

apontou falhas, mas não foram apuradas na pesquisa quaisquer punições, mas 

apenas a adoção de providências necessárias à lei. O controle externo não é capaz 

de mudar o controle quase exclusivo que o governo exerce sobre os contratos, o 

que fragiliza a prestação de contas e a  transparência. 

 

Os indicadores de desempenho divulgados estão em linguagem técnica, 

dificultando o entendimento dos objetivos contratados. Sem dados históricos, as 

metas estabelecidas não são comparadas  com os períodos anteriores, não é 

possível, com base nos documentos públicos, avaliar a evolução do desempenho da 

OS. As informações disponíveis no Diário Oficial do Estado de São Paulo são 

difíceis de capturar pelo cidadão e não há informações acessíveis nas páginas da 

SPDM e da SES. A linguagem hermética, a falta de histórico e a dificuldade no 

acesso e compreensão das informações públicas reduzem a transparência da 

gestão. 

 

A pesquisa com base nos documentos públicos evidencia que os critérios de 

accountability e transparência, importantes para garantir uma boa governança no 

setor público, foram pouco utilizados na administração das OSS por parte do Estado 

de São Paulo. Outro ponto importante, que a pesquisa demonstra, é que o controle 
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por parte da ALESP, TCE e Poder Executivo não estabelecem punições às  OSS 

paulistanas. De acordo com a literatura examinada (Sano e Abrucio, 2008), o 

controle exercido pelo poder público poderia reduzir as possibilidades de erros à 

medida que representa potencial punição aos responsáveis. 

 

Este estudo foi realizado em uma OSS do Estado de São Paulo, mas permite 

sugerir que todas as OSS mantenham portal eletrônico individualizado para cada 

uma das unidades de saúde, em que constem informações sobre a parceria com 

detalhes sobre desempenho e aplicação dos recursos. A criação de portais 

individualizados por unidade de saúde facilita o acesso às informações pela 

sociedade, que assim poderá exercer de forma mais adequada o controle sobre os 

recursos repassados e, principalmente, sobre as metas pactuadas. As metas, por 

sua vez, devem ser descritas em linguagem acessível para que cidadãos e demais 

atores compreendam os objetivos de cada indicador. O conjunto de medidas 

sugeridas aponta que, passados quinze anos desde a criação, é necessário 

adequação do modelo de gestão da OS à evolução da governança na administração 

pública.  

.  
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