
GESTÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE E HOSPITAIS:

Resolutividade e 
Sustentabilidade



“Saúde não tem preço, mas tem 
GASTOS ELEVADOS...”

“A Sobrevivência dos Sistemas de Saúde 
e dos Hospitais, depende de uma 
GESTÃO PROFISSIONALIZADA, 
baseada em Unidades de Serviços 

dirigidas com foco na Sustentabilidade”

Gestão Hospitalar:
COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE

Gestão Hospitalar:
COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE



O Retrato da Saúde na MídiaO Retrato da Saúde na Mídia



A Carência de Gestores na SaúdeA Carência de Gestores na Saúde

A GESTÃO EFICAZ
DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE poderia
contribuir para a
melhoria da saúde
da população?



MODELOS GERENCIAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA DE 

SAÚDE:

Diferentes modelos jurídico -institucionais 
e a gestão de saúde/ hospitais



Subsistema 
PÚBLICO

Subsistema 
PRIVADO

Privado 
contratado

Saúde 
suplementar

SUS

Autogestão

Medicina de 
grupo

Cooperativa

Seguradora

• Lucrativo
• Não lucrativo / filantrópico

Planos de saúde

• Federal
• Estadual
• Municipal

Acesso universal

Acesso condicionado a:
• capacidade de pagamento
• inserção no mercado de trabalho

Própria

Contratada

Tipo de Operadora

Rede de Serviços

Desembolso 
direto

Visão da COMPLEXIDADE Sistema de Saúde BrasileiroVisão da COMPLEXIDADE Sistema de Saúde Brasileiro



Financiamento
Estadual

Financiamento 
Municipal

Financiamento
Federal

2. Modelo de 
Atenção

1. Modelo
de Gestão



Sistemas Econômicos 
Comparados

CENÁRIO A:

Pessimista

SISTEMA 
CAPITALISTA:

-Meios de Produção 
privados;

-Mercado sinaliza o 
que e quanto 

produzir

X

PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-

ECONÔMICO

NATUREZA DAS 
INTERVENÇÕES PÚBLICAS

SISTEMA  
SOCIALISTA:

-Meios de Produção 
pertencem ao Estado;
-Estado decide o que 

e quanto produzir



� 4 CATEGORIAIS DE MODELOS 
GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DE 

SAÚDE PÚBLICA

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

- 3º. SETOR (Filantropia, Oscip , O.S. e 
PPP), qualificado pelo poder público

- Parceria Público -Privada (PPP)



• Administração pública Direta
• Administração pública Indireta:

– Autarquias
– Agencias Executivas
– Agências Reguladoras
– Fundações de Direito Público ou Privado
– Consórcios Públicos
– Empresas Públicas
– Sociedades de Economia Mista
– Contrato de Gestão (parcerias)



• Fundações Privadas

• Terceirização e parcerias:
– Organizações Sociais (O.S)
– Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Publico – OSCIP
– Parceria Público-Privada (PPP)

• Serviços privados:
– Convênios Filantrópicos
– Contratos Privados
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Modelos de Gestão de 
Serviços Públicos

Administração Pública Sociedade Civil / Privado

Estado Sociedade

Regime Jurídico 
de Direito Público

Regime Jurídico de 
Direito Privado
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Referência: Salgado, Valéria (MPOG)



I - MODELO GERENCIAL 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

• Instituições gerenciadas diretamente 
por órgãos da estrutural estatal

• Regime Jurídico Único (RJU)

• Orçamento Público

• Licitação Pública



• Gestão Centralizada-Ação Direta do Estado
• As atividades indelegáveis:

– vigilância sanitária e epidemiológica
– planejamento da saúde e definição de políticas
– controle e avaliação
– poder de polícia sanitária
– gerência do fundo de saúde

� São atividades que devem ser
desenvolvidas diretamente pela
administração pública, não podendo ser
delegada a outras entidades da
administração indireta.

Administração Direta



Administração Direta
• Autonomia ao Fundo de Saúde, mas não tem sido

suficiente para agilizar soluções

• Controladas pelos princípios do Art 37 da CF/88

• Amarras Gerenciais (RJU /Orçamento /Licitação)

• Inadequado à complexidade tecnológica do setor
hospitalar/ saúde

• Dificuldade de agilidade frente as necessidades da
gestão hospitalar

• Inflexibilidade da política salarial

� Modelo pouco flexível para a
execução de serviços públicos de
saúde e hospitais



II - MODELOS GERENCIAIS 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1. AUTARQUIAS

2. AGENCIAS REGULADORAS

3. AGENCIAS EXECUTIVAS

4. FUNDAÇÕES DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO

5. EMPRESAS PÚBLICAS

6. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

7. CONSÓRCIOS PUBLICOS



�Pessoas Jurídicas de Direito Público Executoras de
Atividades Públicas

�Têm titularidade para realizar atividades públicas,
executando atividades típicas da administração pública.

- Têm capacidade exclusivamente ADMINISTRATIVA
(não tem capacidade política)

CARACTERÍSTICAS: AUTONOMIA, NOS LIMITES
CONFERIDOS PELA LEI QUE A CRIOU;
PATRIMONIO PROPRIO; RECURSO PROPRIOS;
IMUNIDADE TRIBUTARIA ; BENS INDISPONÍVEIS.

1. AUTARQUIAS



1. AUTARQUIAS

• Pessoas jurídicas de direito público
executoras de atividades públicas , com
capacidade exclusivamente administrativa e
titularidade para realizar atividades públicas.

• Integram a administração indireta e têm
orçamento público próprio .

• Integra a administração pública, estando,
portanto sujeita aos princípios e regras do
serviço público (concurso público,
estabilidade, regime jurídico único, PCCS,
lei de licitações, etc.).



1. AUTARQUIAS

• Características principais :
– Autonomia administrativa, financeira e patrimonial,

nos limites da lei que a criou;
– Patrimônio próprio, definido em lei;
– Bens indisponíveis;
– Receitas e recursos próprios;
– Mesmos privilégios e vantagens tributárias da

Adm. Direta (inclusive imunidade tributaria);
– Sujeitas aos ditames da Lei de Responsab. Fiscal

(LC 101/00);
– Sujeitas ao teto salarial do STF;
– Sujeitas à Lei da Contabilidade Pública

(4.320/64).



1. AUTARQUIAS

• Podem assumir autonomamente:
– Organização, gerenciamento, admissão e

contratação, nos termos da lei, do quadro de
pessoal;

– Gestão dos serviços e os atos administrativos
necessários;

– Elaboração do orçamento, gestão da receita e
despesas;

– Administração dos bens móveis e imóveis,
inclusive os alocados através de convênios;

– Contratação e execução de obras, serviços,
compras, locação, etc., através de processo
licitatório;



1. AUTARQUIAS

• Dirigida por um Conselho de Administração,
nomeado pelo Chefe do Executivo

• Diretoria Geral ou Superintendência, cargo de
livre nomeação do Prefeito/Governador, para
operacionalização das deliberações do
Conselho de Administração.

• São controladas e fiscalizadas pelo Legislativo,
Tribunal de Contas do Estado, Conselho de
Saúde e Sistema Nacional de Auditoria do SUS.



1. AUTARQUIAS

• Apropriada para execução de atividades
típicas de Estado: normatização, fomento,
fiscalização, exercício do poder de polícia
(Ex. Anvisa)

Resultado Prático � Maior Flexibilidade
e Agilidade que a Administração Direta,
mas ainda insuficientes para a gestão de
saúde/hospitais.



As agências reguladoras são AUTARQUIAS
criadas sob REGIME ESPECIAL.

Finalidade: disciplinar e controlar determinadas
atividades públicas e exclusivas do Poder
Público.

Nesses campos o PRIVADO só pode atuar sob 
concessão, permissão e autorização públicas . 

(Ex.  ANVISA, ANATEL, ANEL, ANP, ANA, etc.)

2. AGENCIAS REGULADORAS



Segue os tramites legais de
qualificação de AUTARQUIAS E
FUNDAÇÕES, conforme previsto nos Arts.
51-52 da Lei 9.649/98

O Presidente da República pode qualificar
entidades como AGÊNCIA EXECUTIVA desde
que tenham plano estratégico de reestruturação
e desenvolvimento institucional e celebre
Contrato de Gestão com o Ministério Supervisor

3. AGENCIAS EXECUTIVAS



As AGÊNCIAS EXECUTIVAS podem
gozar de MAIOR AUTONOMIA, mas não
podem ultrapassar os limites da lei que a
criou . Além dissso, o Decreto Presidencial de
criação, não pode expandir os limites
estabelecidos na lei de criação.

Serão sempre as leis específicas de
cada área que irão conferir maior autonomia
à AGENCIA EXECUTIVA, como ocorreu com a
Lei 8.666/93 que ampliou os limites de dispensa
para as AGÊNCIAS EXECUTIVAS

3. AGENCIAS EXECUTIVAS



Fundação � Patrimônio ao qual se atribui uma
personalidade jurídica com uma determinada
finalidade social (Art. 37, XIX da CF)

�Foi introduzida na Administração Pública Brasileira
pelo Decreto-Lei 200/67

�Conforme EC 19/98-Art.37-Paragrafo 8º. – A Lei que
instituiu a fundação define o regime juridico, sendo:

1. Fundações de Direito Público (do Governo/Estatal)

2. Fundações de Direito Privado (Com estatuto próprio)

3. Fundações Autárquicas � Segue o mesmo regime
jurídico das Autarquias

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



Fundamento legal:

• Decreto-lei 200/67 (art. 5º, IV) e suas alterações

• Art. 37, XIX da CF/88

• No Código Civil � Arts. 62 e seguintes

Conceito de Fundação :

- “Fundação é a universalidade de bens
personalizados, em atenção ao fim, que lhe dá
unidade ” – Clóvis Bevilacqua

- “Fundação é a atribuição de personalidade jurídica
a um patrimônio, que a vontade humana destina a
uma finalidade social” – Caio Mário da Silva Pereira

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• A Fundação poderá ser instituída sob o regime do
DIREITO PÚBLICO ou do DIREITO PRIVADO

• É a lei que instituiu a Fundação que definirá o
regime jurídico: se de Direito Publico (a lei deverá
criá-la diretamente) ou no caso de Direito Privado
(Escritura Pública e Registro Notarial de Estatuto)

• Muitas discussões sobre a sua personalidade
jurídica, se de direito público ou privado (quando
instituída pelo poder público)

• Há diversidades de nomenclatura da CF/88:
“fundação pública”, “fundação instituída pelo poder
público”, “fundação mantida”, “fundação controlada”

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• Legislação Básica: Regime do Código Civil

• Aplicam-se os Regramentos legais das EMPRESAS
PÚBLICAS e das Sociedades de ECONOMIA MISTA

• Gestão definida na Lei de Criação: Conselho Curador
/ Administração e Diretoria Executiva, com mandato
determinado

• Regime Financeiro/Orçamentário: contabilidade das
Empresas Estatais (Lei 6.404/76) e não pela
contabilidade pública (Lei 4.230/64)

• Não vinculado ao orçamento público se a lei que
criou consagrar, como o orientador da gestão, o
vínculo por contrato de gestão ou metas.

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• A Fundação goza de Imunidade Tributária e
Orçamento Flexível: Através de precificação /
pactuação, via contrato de gestão;

• A Lei de Responsab. Fiscal (LRF 101/00) só se
aplica a Fundação, caso receba recursos públicos;

• Pode firmar contratos e convênios (Governos,
Prefeituras, Órgãos Públicos, Universidades, etc.);

• Inserção Plena no Sistema SUS e na Política de
Saúde, sob comando da Autoridade Sanitária.

• Garantia de atuação dos Conselhos de Controle
Social, para monitoramento pela comunidade.

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• As Fundações gozam de MAIOR AUTONOMIA que
as entidades de direito público (Adm. Direta, Adm.
Indireta, Autarquias...);

• Contrato de AUTONOMIA (que vai além do contrato de
gestão, das metas e dos resultados)

• Tem mais FLEXIBILIDADE que demais pessoas
jurídicas de direito público (Adm. Direta, Autarquias...);

– Tem AUTONOMIA (Gerencial/ Orçamentária /
Patrimonial / Financeira)

– Tem FLEXIBILIDADE (Metas e prazos / Critérios de
avaliação / Direitos e obrigações / Gestão e
remuneração de pessoal)

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• Aquisição de Bens e Serviços: licitação pública ou
pregão ou consulta pública;

• Bens e Rendas: regime especial de penhora
(Código Civil para entidades estatais). Receitas do
Contrato de Gestão e outras rendas (vedada as
não-universalizantes)

• Contração de pessoas: por concurso publicizado
(seleção pública simplificada). Pessoal contrato
pela CLT (Sem Estabilidade)

• Regimento de Pessoal: Dissídios, gestão de RH e
reajustes por critérios próprios (PCCS), com limites e
regra estabelecida na lei ou estatuto de criação

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• Na Lei específica de criação da Fundação, defini-se os
parâmetros do Contrato de Gestão firmados entre a
Administração Direta e a Fundação (Exs. M.S. &
MEC / Ebserh – SMSTer/Fund. Saúde de Teresina)

• Clausulas Mínimas do Contrato de Gestão
(Pactuados entre Órgão Público e a Fundação):

- Programa de Trabalho, Valores, cronograma de
desembolso, Metas anuais e Plurianuais, Indicadores,
Prazos; Obrigações dos signatários;

- Sistemática de acompanhamento e avaliação do
contrato (especificando punições);

- Condições para revisão do contrato de gestão.

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



• O Contrato de Gestão permite a Gestão de
políticas públicas mais efetiva, quanto à fixação
de metas e controle de resultados, com controle
das responsabilidade de seus agentes públicos

• O Contrato de Gestão é um instrumento que a
administração pública pactua com a Fundação,
definindo objetivos, prioridades e metas.

• O Contrato de Gestão traça compromissos
institucionais, que são assumidos entre as partes
envolvidas e que, em troca, permitem um maior
grau de autonomia da gestão pública.

• Resultado Prático � Muita Flexibilidade e
Agilidade com Controle social (Ex. SUS)

4. FUNDAÇÕES DE DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO



� Definida no Decr. Lei 200/67 e CF/88 (Art. 173)

• Pessoa jurídica criada por lei, com personalidade
juridica de direito privado, com capital formado unicamente
por recursos de pessoas jurídicas de direito publico

• Mais voltadas para a exploração de atividades
econômicas, como prestadoras de serviços públicos
remunerados por tarifas (Ex.Correios) e exploradora de
atividade econômica (Ex.CEF)

• Podem ser prestadoras de serviços públicos exclusivos do
Estado serviços remunerados diretamente pelo usuário
(tarifas), nos termos do art. 175 da CF/88

� Inadequada para a execução de serviços
públicos gratuitos (caso do SUS)

5. EMPRESA PUBLICA



6. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

• Criada por lei, personalidade jurídica de
direito privado, constituída sob a forma de
sociedade anônima e ações sob controle
governamental.

• Governo detém controle acionário e com
direito a voto pertencem majoritariamente
ao poder público .

• Atuação exclusiva na área econômica
(Ex. Banco do Brasil e Petrobrás)



• Consórcios Públicos é a livre associação de
entidades federativas para a consecução de objetivos
comuns, mediante contrato.

• Previsto pela Constituição Federal 1988 - Art. 241
• Ampliado pela EC N° 19/1998

• LOS n° 8.080/90 (Art. 10) – Legislação do SUS

• Lei Federal n° 8.666/93 – Licitações e Contratos

• Lei Complementar n° 101/2000 – LRF

• Lei Federal n° 11.107/2005 – Lei dos Consórcios

• Decreto Federal N° 6.017/07 – Decr. dos Consórcios

- Legislação Estadual (Consórcios Estaduais)

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



• Pessoa jurídica de DIREITO PÚBLICO , quando se
constituir numa Associação Pública, espécie de
autarquia interfederativa.

• Pessoa jurídica de DIREITO PRIVADO, quando
tomar a forma de Associação Civil sem fins
econômicos.

• Independentemente de sua natureza jurídica, o
Consórcio Público será regido pelos preceitos da
Administração Pública e da Gestão Fiscal e
integrará a ADMINISTRAÇÃO INDIRETA de todos
os entes da Federação.

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



� Os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre entes federados devem ser
disciplinados por lei dos entes que entre si
cooperam

� Os consórcios públicos são pessoas jurídicas que
integram a Administração Pública Indireta de todos os
entes consorciados

� Os consórcios públicos podem ser formados por
entes federativos de níveis distintos, por exemplo:
União, Estados e Municípios

� Os consórcios públicos como os convênios de
cooperação podem autorizar a gestão associada de
serviços públicos .

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



Tipos de Consórcios Públicos

• Consórcios ADMINISTRATIVOS – pactos de mera
colaboração (sem personalidade jurídica), podem ser
convertidos em consócios públicos. A partir de 2008
os consócios administrativos não poderão celebrar
convênios com a União;

• Consórcios PÚBLICOS DE DIREITO PRIVADO –
Pessoas jurídicas; Associação ou fundação; presta
contas ao Tribunal de Contas; segue as normas do
direito público;

• Consórcios PÚBLICOS DE DIREITO PÚBLICO –
Associações Públicas/Gênero autarquia.

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



Passos para constituir um Consórcio Público

1. Protocolo de Intenções: É o documento
inicial do consórcio público e seu conteúdo
mínimo (inicial) deve obedecer ao previsto
na Lei de Consórcios Públicos;

2. Leis de Ratificação : a ratificação do
Protocolo de Intenções se efetua por meio
de lei, na qual cada Legislativo aprova o
Protocolo de Intenções através de Lei,
aprovada especificamente para criação
daquele consórcio;

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



Passos para constituir um Consórcio Público

3. Estatutos e Regimento Interno: Através da
Assembléia Geral dos Entes convocada para a
Fundação do Consórcio Público, vota-se e aprova os
Estatutos (obedecendo ao contrato do consórcio);

4. Contrato de Rateio: Estabelece as responsabilidades
econômico-financeiras de cada ente consorciado. Será
formalizado em cada exercicio financeiro, com
observância a legislação orçamentária e financeira do
ente consorciado;

5. Contrato de Programa: Destinado a disciplinar a
prestação dos serviços no âmbito do consórcio.

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



Alguns exemplos de Consórcios de Saúde

• O Consórcio Intermunicipal de Saúde/Associação
de 28 Municípios no Noroeste do Paraná
(http://www.consorciodesaude.com.br)

• V O Consórcio Intermunicipal de Saúde/Associação
de 28 Municípios no ale do Ribeira
(www.consaude.org.br)

• 22 Consorcios de Saúde do Ceará, para gerenciar
21 politclinicas e 16 regionais de saúde
microregionais

7. CONSÓRCIO PÚBLICO



CONSTITUIÇÃO –ART. 37,§ 8º

• Mediante contrato, firmado entre o poder público e
seus administradores, nos limites da lei e da
constituição, poderá ser ampliada a autonomia
gerencial, orçamentaria e financeira de entidades e
órgãos da administração direta e indireta.

• Será sempre a lei que irá definir: o prazo de
duração do contrato; os controles e critérios de
avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidades de seus dirigentes e
remuneração de pessoal.

• Até hoje não existe lei específica dispondo sobre o
contrato de autonomia. Trata-se de um novo modelo
de contrato administrativo.

8. CONTRATO DE AUTONOMIA



III - MODELOS GERENCIAIS DO 3º. SETOR 
(SOB REGULAÇÃO ESTATAL)

1. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.

2. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE 
INTERESSE PUBLICO - OSCIP

3. SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO

* 4. PARCERIA PÚBLICA -PRIVADA - PPP



• Organização Social (O.S.): Entidades Privadas, sem
fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei
poderão ser qualificadas como O.S ., e receber bens e
servidores públicos e realizar atividades públicas.

• Legislação Básica: Lei Federal No. 9.637/98 (Reforma
Bresser)

• Entidades Privadas, qualificadas livremente pelo ministro
ou titular do órgão regulador ou supervisor.

• Áreas de Atuação: Ensino, pesquisa cientifica,
desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e
saúde.

• Não integra a administração pública , ainda que execute
serviços públicos com recursos, pessoal e bens públicos.

1. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.



• A qualificação da O.S. é feita através de Lei Federal
ou Estadual e não depende de nenhum processo
público de seleção entre elas e nem é ato vinculado;

• A Lei Federal (aplicabilidade restrita) tem sido utilizada
como modelo para leis estaduais e municipais

• As OS de São Paulo diferem por não lhes ser permitido
executar serviços já existentes dentro da estrutura
administrativa do estado;

• As OS do Ceará (existem 6 O.S. sendo uma na área de
saúde – ISGH = HGWA+HRC), não podem ter cessão
de servidores públicos e tem lei estadual mais
exigente que a Lei Federal;

• As O.S. relacionam-se com o Poder Público mediante
contrato de gestão, conforme definido na lei que a
qualificou como O.S.

1. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.



QUESTÕES JURIDICAS PENDENTES

STF: julgamento de duas ADINs.

Questionamentos:

1. Ausência de seleção pública para qualificação da 
OS;

2. Afastamento de pessoal;

3. Transpasse de bens públicos;

4. Extinção de serviço público (Programa Nacional 
de Publicização).

1. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.



• Em 2/2/2007, o Ministro Eros Roberto Grau votou
no sentido de concessão da cautelar para
suspender a eficácia dos arts. 1º, 5º, 11 a 15 e 20
da Lei 9.637/98 que institui as O.S. no Brasil,
estando ainda esperando a finalização do
julgamento.

Alguns argumentos contrários:
– Inúmeros problemas administrativos
– Custos ELEVADOS
– Não se submetem a regulação do gestor do SUS
– Seleção de demanda, contrariando a

universalidade de acesso aos serviços públicos

1. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.



• Legislação Básica da OSCIP: Lei Federal No. 9790/99

• Entidades Privadas , sem fins lucrativos, que
atendendo aos requisitos da lei podem ser
qualificadas como OSCIP e habilitadas a firmar termo
de parceria com o poder publico

• Características da OSCIP: Sem fins lucrativos;
atividades identificadas na lei – assistência social,
promoção gratuita da saúde, cultura etc.

• As OSCIPS não podem ser sociedades comerciais,
organizações sociais, entidades religiosas, cooperativas
etc. nem ser declaradas como de utilidade pública
nem beneficentes (filantrópicas).

2. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL DE INTERESSE PUBLICO -

OSCIP



• Parceria restrita ao desenvolvimento de
programas e projetos (mediante termo de
parceria).

• Não pode substituir o Poder Público na
realização de atividades ou serviços
públicos.

• Atua em cooperação com o Poder Público.

• Não poderia, pois, executar serviços de
assistência hospitalar , mas apenas ser
parceira no desenvolvimento de algum
projeto ou programa no âmbito da
assistência hospitalar.

2. OSCIP



• Entidade criada pelo particular mediante
autorização legislativa que lhe garante o repasse de
recursos públicos ou a destinação do produto da
arrecadação de contribuição específica de um
determinado segmento social ao qual o Serviço Social
Autônomo deverá atender (Exs. sesi, senac, senai,
sebrae, sesc).

•N o caso da destinação de recurso público, o único
modelo é o da Associação das Pioneiras Sociais,
com repasse de recursos do MS (rede Sarah) ,
mediante contrato de gestão.

3. SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO



Características das PPP ´s 
(Lei 11.079/04 )

1) Financiamento pelo setor privado;

2) Compartilhamento dos riscos; e

3) Pluralidade Compensatória.

4. PARCERIA PÚBLICO -PRIVADA (PPP)



Procedimento licitatório nas PPPs :

1) Prévio à celebração do contrato de PPP;

2) Exigências prévias ao certame:
a) Autorização da autoridade competente;
b) Estimativa do impacto orçamentário-

financeiro durante a vigência do contrato;
c) A elaboração da estimativa do fluxo de

recursos públicos.

3)Após consulta pública, será elaborado o
instrumento licitatório denominado de Edital.

4. PARCERIA PÚBLICO -PRIVADA (PPP)



Importante:

O contrato de concessão especial
deverá ser celebrado através da modalidade
licitatória denominada de CONCORRÊNCIA,
podendo ser utilizados para julgamento das
propostas os critérios:

a) melhor preço
b) melhor técnica
c) técnica e preço

4. PARCERIA PÚBLICO -PRIVADA (PPP)



Cláusulas Essenciais e Não -Essenciais:
A ausência de cláusulas essenciais pode

acarretar a nulidade do contrato de concessão
especial (PPP).

Exemplos de Cláusulas Essenciais:

a) As que estabelecem o prazo de vigência do
contrato;

b) As que estipulam a aplicação de penalidades
aos parceiros, em caso de inadimplemento às
obrigações pactuadas;

c) A repartição dos riscos entre os contratantes

4. PARCERIA PÚBLICO -PRIVADA (PPP)



Mudanças em curso

• Governo Federal:
– Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre)
– Instituto Nacional de Câncer (RJ)
– Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia (RJ)
– Instituto Nacional de Cardiologia (RJ)
– Rede de 6 hospitais gerais do MS no Rio de 

Janeiro

• Governo da Bahia:
– Fundação Estatal para Saúde da Família
– Fundação Estatal para Rede Hospitalar



Mudanças em curso

• Governo do Rio de Janeiro:
– Fundação Estatal para Rede Hospitalar

• Governo de Sergipe:
– Fundação Estatal para Rede Hospitalar

• Prefeitura de Americana (SP):
– Fundação Estatal para Rede Hospitalar e 

de Prontos Socorros (incluindo o SAMU-
192)



Ad.Direta
Autarquia

Fund. Públ.

Fundação 
Estatal

Empresa S/A OS OSCIP

Propriedade

Finalidade

Governança
(controle)

Governança 
(participação 

público/privado)

Regime 
administrativo

Quadro comparativo das 
formas jurídico -institucionais

Público Privado

Social Social 



Uma última reflexão...



• reafirmação de uma instituição
hospitalar de qualidade, produtora de
benefícios sociais, sem o risco de que
apresente caráter meramente lucrativo;

• efetiva integração ao SUS local e
regional;

• democratização e maior controle de sua
gestão;

Por que mudar a natureza jurídica e 
de gestão de um hospital?



• implementar mecanismos de 
gestão inexistentes na 
administração direta que estimulem 
a produção de serviços e ações de 
saúde, sem perda da qualidade e 
do controle dos serviços prestados;

Por que mudar a natureza jurídica e 
de gestão de um hospital?



• Equilíbrio econômico-financeito 
• Utilização dos recursos para:

– a modernização tecnológica
– investimentos necessários
– formulação de uma política salarial 

diferenciada; 

Por que mudar a natureza jurídica e 
de gestão de um hospital?



Por que mudar a natureza jurídica e 
de gestão de um hospital?

• diminuição da rigidez e do controle
centralizado nos processos licitatórios
e de abastecimento do Hospital, que
permitirão maior agilidade e a
regularização no seu funcionamento.

• equacionamento definitivo da crise do
setor, viabilizando as instituições
hospitalares.



Equívoco freqüente 
nesse debate...

• ...discutir e priorizar em primeiro 
plano a definição da natureza 
jurídica e apenas posteriormente 
o que se pretende como imagem-
objetivo para a instituição. 

(a qualificação assistencial e 
gerencial)



Uma coisa é certa:
independente de qual venha a 
ser o caminho a ser escolhido, o 

resultado final será proporcional a
vontade política, ao 

compromisso, competência  e 
a determinação dos dirigentes 

públicos 



...e cada localidade deve construir 
suas próprias alternativas, a partir 

de sua realidade, história,  
compromissos e da possibilidade 

concreta de transformar as 
estruturas e melhorar a sua 

capacidade de resolver 
problemas.



Organizações em REDE

Diferentes organizações e atores vinculados 
entre si a partir do objetivos comuns

Estruturas policêntricas, envolvendo diferentes 
atores, organizações ou nódulos

vinculados entre si a partir do estabelecimento e 
manutenção de objetivos comuns e de uma 
dinâmica gerencial compatível e adequada*.

*O desafio da gestão das redes de políticas - Sonia M aria Fleury Teixeira



A organização de redes na 
atualidade é favorecida por:
• Globalização econômica alterando os 

processos produtivos e de gestão
• Reforma do setor público imprimindo 

mudanças na relação 
estado/sociedade e favorecendo 
novos modelos de gestão

• Desenvolvimento tecnológico na área 
de informação e comunicação 



A organização de redes de gestão apresenta 
como desafio o desenvolvimento de novos 

processos que contemplem:

• Mecanismos decisórios coletivos

• Novas formas de distribuição de recursos

• Novas instâncias e instrumentos de 

negociação e de estabelecimento de 

consensos

• Novas regras de atuação



Utilização do conceito de rede no SUS
em relação a gestão

A conformação de redes interfederativas  de 
gestão é inerente ao SUS desde sua 

criação pela Constituição de 88

Descentralização
Participação do setor privado

Participação social



O SUS exigiu a definição de novos 
mecanismos e instrumentos de gestão 

para favorecer:

• Gestão tripartite
• Gestão por consensos
• Participação social
• Articulação entre entidades 

públicas/da sociedade civil/privadas



Utilização do conceito de Rede de Saúde
em relação a organização da atenção

• Rede por tipo de unidade de saúde/ nível do sistema :
rede de centros de saúde
rede ambulatorial
rede hospitalar
rede de serviços de urgência e emergência etc 

• Redes temáticas(organizada por agravo/risco/faixa 
etária/gênero):

rede de atenção a saúde da mulher
rede de atenção ao idoso
rede de atenção aos portadores de diabetes
rede de oncologia
etc

• Sistema em rede – REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE



REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE



REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
(Conceito)

“ Arranjos organizativos de unidades funcionais e açõ es 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, 

integradas por meio de sistemas logísticos, de apoi o e 
de gestão, buscam garantir a integralidade do cuida do”

(Componentes)

� Pontos de atenção à saúde
� Sistema de apoio diagnóstico e 

terapêutico
� Sistema logístico
� Sistema de gestão



Pontos de Atenção à Saúde

• Unidades funcionais onde se ofertam ações e
serviços de saúde voltados à atenção de grupos
populacionais específicos.

• São exemplos de pontos de atenção à saúde: o
serviço de atendimento domiciliar terapêutico, as
unidades básicas de saúde, as unidades
ambulatoriais especializadas, os centros de apoio
psicossocial, os centros cirúrgicos, o prontos-
socorros, etc.

• Em uma mesma unidade de saúde podem existir
vários pontos de atenção.



Sistema de apoio diagnóstico e 
terapêutico

• Conjunto de serviços técnicos de apoio à 
atenção à saúde, incluindo os serviços 
diagnósticos por imagem; por métodos 
gráficos; de patologia e análises clinicas; de 
assistência farmacêutica; e, de reabilitação 
entre outros .



Sistemas Logísticos

• Conjunto de ações e atividades de suporte
à Rede de Atenção à Saúde, que propiciam a
facilidade de acesso dos usuários ao sistema.

• Incluem sistemas de transporte sanitário;
sistemas de identificação de usuários; centrais
de marcação e de regulação do acesso; rede de
informática; etc.



Sistema de Gestão

• Conjunto de ações e atividades
organizadas especificamente para
possibilitar tanto a governabilidade da
Rede de Atenção à Saúde, incluindo
instâncias, processos e instrumentos
de gestão, como a Gestão do Cuidado .



Estruturação de redes de atenção a saúde no sus
(PRESSUPOSTOS BÁSICOS)

• ORGANIZAÇÃO LOCO-REGIONAL

• ATENÇÃO BÁSICA SOB RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS,  ALTAMENTE 
QUALIFICADA,  RESOLUTIVA E ORGANIZADORA DO SISTEMA

• ATENÇÃO ESPECIALIZADA (AMBULATORIAL E HOSPITALAR) E  DE URGENCIA E 
EMERGENCIA, ORGANIZADAS EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS REGI ONAIS 
INDEPENDENTE DAS UNIDADES PRESTADORAS ESTAREM LOCAL IZADAS E SOB 
GESTÃO DE UM DADO MUNICÍPIO

• ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA À PARTI R DE CONSENSOS 
REGIONAIS

• DIVERSIDADE DE PONTOS DE ATENÇÃO

• SADT ORGANIZADO REGIONALMENTE

• SISTEMAS LOGÍSTICOS DE CARATER REGIONAL

• SISTEMA DE GESTÃO REGIONAL QUE RESPEITE A AUTONOMIA  DOS ENTES 
FEDERATIVOS COM A CONSTRUÇÃO E PACTUAÇÃO  DE CONSEN SOS

ESTRUTURAS COLEGIADAS REGIONAIS
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Atenção Primária, Urgência E Emergência, Atenção 
Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar, Vigilância Em Saúde
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Os Sistemas Micro -Regionais de Saúde
Premissas para Organizar as Micro -Regiões



PDR Ceará: Ações de Regionalização
1ª Microrregião de Fortaleza

2ª Microrregião de Caucaia

3ª Micorregião de Maracanaú

4ª Microrregião de Baturité

5ª Microrregião de Canindé

6ª Microrregião de Itapipoca

7ª Microrregião de Aracati 

8ª Microrregião de Quixadá

12ª Microrregião de Acaraú

13ª Microrregião de Tianguá

14ª Microrregião de Tauá

15ª Microrregião de Crateús

16ª Microrregião de Camocim

9ª Microrregião de Russas

10ª Microrregião de Limoeiro do Norte

11ª Micorregião de Sobral

17ª Microrregião de Icó

18ª Microrregião de Iguatú

19ª Micorregião de Brejo Santo

20ª Microrregião de Crato

21ª Microrregião de Juaz. do Norte

22ª Microrregião de Cascavel



OBRIGADO E ATÉ BREVE!


