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RESUMO 

Como decorrência da Reforma de Estado, iniciada no Brasil na década de 1990, foram 

introduzidas no SUS formas de gestão que não estavam previstas na Lei 8.080, editada em 1990. 

Entraram em cena novas e antigas entidades privadas de fins não lucrativos, exercendo de forma 

crescente a gestão dos serviços públicos de saúde. Se anteriormente a função de regulação já era 

fundamental na relação público privado e internamente aos serviços estatais no setor saúde, no 

processo de descentralização o gestor municipal assume papel regulatório de insubstituível 

centralidade. Em um município de grande porte estabelece-se um verdadeiro mosaico de relações 

cujos aspectos políticos e administrativos começam a ser estudados. Objetivo: Analisar a 

contratualização de serviços de saúde, como instrumento regulatório, pelo gestor do SUS em um 

município da RMSP. Método: Foi adotada metodologia de caráter qualitativo. Realizada análise 

documental de instrumentos pertinentes à contratualização de serviços de saúde, a gestão e 

regulação do SUS, e, além disso, foram feitas entrevistas de profundidade com gestores da 

Secretaria Municipal de Saúde e um integrante do Conselho Municipal de Saúde. Resultados: 

Foram observados: grande fragilidade no que tange a participação da comunidade e do controle 

social sobre a contratualização; significativa ausência de regulamentação e critérios de 

contratualização por parte da Secretaria Municipal de Saúde; existência de poucas Comissões 

Permanentes de Acompanhamento de Contrato em pleno funcionamento; intensa fiscalização do 

Tribunal de Contas do Estado sobre o trabalho da SMS desenvolvido em parceria com as 

Organizações Sociais; diversas modalidades de relação jurídica presentes na administração 

pública da saúde. Considerações finais: É imprescindível a (re)organização da administração 

pública da SMS, devido ao estabelecimento da relação público privado sob a forma de diversas 

modalidades jurídicas, que configuram um complexo mosaico no espaço da gestão pública. O 

caráter público da gestão requer mecanismos de acompanhamento e fiscalização democráticos e 

com garantia de acesso a informações, com vistas à eficiência da regulação, mais precisamente da 

contratualização em serviços de saúde. 

Palavras-chave: Gestão em Saúde, Contratualização, Regulação em Saúde, Sistema Único de 

Saúde, Parcerias Público – Privadas. 
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ABSTRACT 

As a result of the reform of state, started in Brazil in the 1990s, were introduced in the SUS forms 

of management which were not foreseen in the Law 8080, edited in 1990. There were new and 

old private non profit institutions growing up on health public services management. If 

previously the regulation was already essential in public private relation and inside of health 

services state area, in the decentralization process the municipal manager takes the irreplaceable 

central function. In a big county establishes a true mosaic of relationships whose political and 

administrative aspects are beginning to be studied. Target: Analyze the contracting oh health 

services as regulatory tool by the SUS manager in a São Paulo’s state county. Method: 

Qualitative character methodology. Performed document analysis pertaining to the contracting of 

health services instruments, management and regulation of SUS, and moreover, were made in-

depth interviews with managers of the local Health Department and a member of the Municipal 

Health Council. Results: Were observed: the fragility regarding community participation and 

social control over contracting; significant lack of regulations and criteria for contracts by the 

City Health Department, there is little standing committees Monitoring Contract in full operation; 

intense scrutiny of the Court of the State on the work of SMS developed in partnership with the 

Social Organizations; various forms of legal relationship present in public health administration. 

Final Thoughts: It is essential to (re) organization of the public administration of SMS, due to the 

establishment of public private relationship in the form of various legal arrangements, which 

constitute a complex mosaic in public management space. The public nature of management 

requires monitoring and democratic oversight and ensuring access to information, with a view to 

efficiency of regulation, specifically in the contracting of health services. 

Keywords: Management in Health; Contractualisation; Regulation in Health; Sistema Único de 

Saúde; Public – Private Sector Partnerships. 
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Apresentação 

 

Para que esta pesquisa pudesse ocorrer, alguns fatores foram determinantes para escolha 

do tema e do município a ser estudado. Tentarei explicar, de forma resumida, todo processo que 

passei para poder chegar ao produto final desta dissertação de mestrado. 

O primeiro motivo foi pessoal. Em 2010 após o término do curso de aprimoramento 

profissional em Saúde Coletiva, no Instituto de Saúde da Secretaria da Saúde do estado de São 

Paulo, recebi e aceitei o convite para atuar como fisioterapeuta em um município da região 

metropolitana de São Paulo. Ainda naquele ano, uma professora do aprimoramento havia passado 

no concurso para ser professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Marquei uma 

conversa com a mesma e explicitei que tinha interesse em frequentar as disciplinas do 

departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e que gostaria de escrever um projeto de 

mestrado sob sua orientação, mas que ainda não tinha um tema definido. Esta professora e atual 

orientadora aceitou o pedido. 

Ainda em 2010, em paralelo ao conteúdo acima citado, recebi o convite para gerenciar o 

serviço municipal em que atuava e aceitei. É importante ressaltar que meu vínculo trabalhista não 

era com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas com uma Organização Social (OS) que 

atuava no município. Em pouco tempo comecei a me aproximar, vivenciar e me encantar com 

este novo mundo da gestão. Em 2011 a Secretaria de Saúde deste município, solicitou apoio na 

contratualização do serviço de fisioterapia que era administrado pra uma empresa com fins 

lucrativos e que estava com alguns problemas. Aceitei este novo desafio e neste momento surgiu 

meu segundo motivo para escolha do tema da dissertação: o motivo profissional. 

Naquele momento pude perceber o quanto a contratualização era desafiadora e pouco 

desenvolvida no município. Nesta mesma época minha orientadora me levou a compor um grupo 

de pesquisa na UNIFESP. Este grupo iria trabalhar com a seguinte pesquisa: “Gestão (do 

trabalho) em saúde em sistemas municipais do Estado de São Paulo: implicações operacionais e 

psicossociais para uma política de pessoal”. A partir da aproximação com esta pesquisa tive a 

oportunidade de me aprofundar no tema da gestão e mais precisamente sobre a contratualização. 
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Inicialmente levei este tema de pesquisa para o município em que trabalhava. Após inúmeras 

reuniões e apresentações de documentos, a equipe de nível central do município aceitou a 

proposta do estudo, mas com certa desconfiança e falas provocativas como:  

Você tem certeza de onde está se metendo?  

É um tema muito perigoso [...]. 

Você realmente acredita que os prestadores vão se deixar estudar? 

   

Todas estas provocações me despertaram ainda mais interesse em estudar este tema. 

Porém, aproximadamente após um ano de trabalho como gestor do serviço municipal, fui 

demitido sem maiores explicações. Algo totalmente inesperado, frio, de uma dor terrível para 

alguém que sonhava e fazia inúmeros planos para o serviço, para o município e para a população 

com a qual havia construído um grande vínculo. Assim, nasceu o terceiro motivo para reafirmar a 

entrada neste grupo de pesquisa: a precarização no mundo do trabalho. 

Após a quebra abrupta deste vínculo, necessitava encontrar outro município que aceitasse 

o tema de estudo. Neste grupo de pesquisa, encontrei gestores de outras duas cidades que estavam 

participando da pesquisa e que possuíam campus da UNIFESP em seu território. Primeiro, fiz 

uma proposta para o município que ficava próximo a minha residência. De imediato eles 

aceitaram, mas pouco tempo depois eles desistiram não só da minha pesquisa como da pesquisa 

maior, a pesquisa “guarda-chuva”. 

Não esperava encontrar tantos desafios para iniciar o projeto de mestrado, mas com apoio 

da equipe de pesquisa e de minha orientadora, não desisti. Desta vez, já em 2012, fiz a proposta 

para os gestores do outro município que integrava a pesquisa, o segundo maior município do 

Estado de São Paulo: Guarulhos. Desta vez, estes gestores, e, também, o secretário municipal de 

saúde aceitaram o tema proposto.  

Esta oportunidade de realizar a pesquisa em um município de grande porte, cujo Setor de 

Regulação foi reconhecido e premiado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e pelo 

Ministério da Saúde (MS) e com grau significativo de amadurecimento de sua gestão, me fez 

acreditar na pesquisa e seguir em frente mesmo com os enormes obstáculos enfrentados neste 

tortuoso caminho. 
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Por fim, é importante constatar que mesmo com as aprovações de importantes gestores de 

nível central, como a diretora do Departamento de Recursos Humanos e do Secretário Municipal 

de Saúde, em diversos momentos a pesquisa não avançava. Obstáculos foram criados, 

dificuldades e burocracias foram colocadas resultando na concretização da pesquisa de campo 

apenas no final de 2013, às margens de vencer o prazo final de entrega da dissertação de 

mestrado. 

Não obstantes essas dificuldades avalio que este estudo em particular, como a pesquisa 

guarda-chuva, conseguiram mostrar a fragilidade do controle social e os presentes desafios que os 

gestores enfrentam todos os dias a frente do Sistema Único de Saúde (SUS). Importante ressaltar 

a necessidade de maiores investigações sobre os temas estudados, haja visto os poucos estudos 

encontrados referentes a esta temática. Espero ter contribuído, conforme previsto em edital da 

FAPESP, com a gestão municipal e com avanços para que o sistema de saúde possa se fortalecer 

perante as diversas investidas contra nossa maior conquista política e social do Brasil, o SUS! 
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1 - INTRODUÇÃO 

Na década de 1970 teve inicio em escala planetária, um período de crise econômica, de 

governabilidade e consequentemente de credibilidade do Estado, situação que se estende até a 

atualidade. A partir disso, pressionados pelo movimento internacional de reforma de Estado, a 

maior parte dos governos implementou um processo da assim denominada modernização 

econômica, influenciado pelo ideal gerencialista e pela reestruturação produtiva propostas por 

líderes políticos como Margareth Thatcher e Ronald Reagan (PAULA, 2005). 

 Neste momento histórico de crise, o modelo de administração pública gerencial surgiu 

como solução recomendada pelo Consenso de Washington para os países latino-americanos. 

Mais especificamente a partir da década de 1990, o Brasil foi fortemente contagiado por estas 

diretrizes internacionais de Reforma de Estado, iniciando uma nova época na sua história política. 

Liderado pelo extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), cujo titular à 

época era o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, o direcionamento implementado à política 

pública brasileira passou a ser significativamente marcado pela cultura gerencial, considerada 

como mais efetiva para o Estado.  Bresser Pereira tomou como modelo a experiência gerencial do 

Reino Unido e experiências gerencialistas adotadas em outros países para então formular uma 

proposta de adaptação desse modelo a realidade nacional. 

A ideia era transformar a cultura burocrática do Estado brasileiro em uma cultura 

gerencial, objetivando tornar o Estado mais flexível, menos burocrático e voltado 

prioritariamente para o controle dos resultados ao invés do controle dos procedimentos. Assim, as 

normas de licitação e contratação de pessoal, por exemplo, poderiam ser abolidas, desde que os 

resultados deste ou daquele órgão público fossem satisfatórios.  

No caderno número 1 editado pelo MARE, Bresser-Pereira (1997) indicava quatro 

componentes básicos para a Reforma: 

a) A delimitação da área de atuação: o Estado deveria redefinir seu papel, deixando para 

o privado e para o setor público não-estatal as atividades que não lhe são específicas. 
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b) A desregulamentação: delimitação do papel regulador do Estado, tendendo a assumir 

apenas suas funções específicas.  

c) A governança: governo com condições financeiras e administrativas para transformar 

em realidade as decisões que toma. 

d) A governabilidade: relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a 

sociedade. 

Assim, assistiu-se ao fortalecimento do setor privado com o concomitante 

enfraquecimento das funções estatais. Defendeu-se o mercado como "o melhor dos mecanismos 

de controle, já que através da concorrência obtêm-se, em princípio, os melhores resultados com 

os menores custos". O mercado é apresentado como o lócus da garantia da eficiência e da eficácia 

não obtidas no espaço público, e como esfera que propicia um controle mais geral, difuso e 

automático. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – Modelos de Gestão no Sistema Único de Saúde 

Entre a eliminação do setor produtivo estatal - por meio de privatizações - e a manutenção 

do chamado núcleo estratégico do Estado - justiça, organização tributária e fiscalização 

fazendária - a anunciada inovação gerencial propõe para as áreas chamadas sociais diversas 

modalidades de gestão ditas inovadoras. 

Assim, no setor saúde, a terceirização já praticada no setor público da saúde para serviços 

de limpeza, vigilância, alimentação, manutenção, estendeu-se aos serviços profissionais e 

técnicos, como laboratórios e exames por imagem. Pode ser definida como uma forma especial 

de privatização, na qual os poderes públicos, sob a égide da provisão pública, transferem, 

parcialmente, sob a forma de contrato, a responsabilidade da produção de alguns dos seus 

serviços a empresas privadas (CHERCHGLIA, 1999), o que foi denominado “superterceirização” 

por Pochmann (POCHMANN, 2007).  

Sabe-se que pelos termos da Lei Federal 8080/90, Lei Orgânica do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e a entidades privadas, com ou sem 

fim lucrativo, as quais podem participar da prestação de serviços pelo setor público, desde que 

esta participação se faça sob a forma de contrato ou convênio, sem a necessidade de concessão ou 

permissão e desde que essa participação seja complementar, caso o SUS não garanta toda 

cobertura assistencial à população. Cabe destacar que tais contratos e convênios com a iniciativa 

privada, devem ser regidos pelo direito público. (BRASIL, 1990). 

No entanto, a alegada inovação gerencial proposta pela Reforma do Estado de Bresser-

Pereira não se ateve aos termos da referida Lei. Concretizou-se no setor Saúde através da edição 

da Norma Operacional Básica de 1996 (NOB/96), que objetiva a plena responsabilidade do poder 

público municipal e na Medida Provisória n.1.591.1997 que foi convertida na Lei Federal 9.637 

de 1998, que dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais (OS) (BRASIL, 1998).   

A introdução das OS no SUS foi uma estratégia central do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE). Tinha como objetivo promover uma transição de atividades do 
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Estado para o assim denominado Terceiro Setor para alcançar a chamada publicização, isto é, 

absorção dos serviços públicos não exclusivos do Estado por um setor público não estatal.  

Durante a Reforma de Estado o MARE publicou diversos cadernos que documentavam e 

divulgavam a sua ideologia; entre estas publicações o caderno n 2 é especificamente direcionado 

às Organizações Sociais. Neste documento existe um arcabouço teórico que defende a parceria 

entre OS e Estado. Segundo o MARE (1998), a ampliação da parceria do setor privado com o 

Estado tinha como objetivo: 

- tornar o serviço público mais ágil;  

- ter maior flexibilidade na contratação de pessoal; 

- proporcionar maior cobertura e controle social; 

- atingir maior eficiência e qualidade dos serviços com menor custo; 

- ter ênfase em resultados com estabelecimento e cobrança de metas por meio de um 

contrato de gestão. 

Diversos autores discordaram e se posicionaram contra a entrada de OS no Sistema Único 

de Saúde brasileiro, posicionamentos tanto jurídicos como políticos. Di Pietro (1996) apresenta 

argumentos jurídicos contrários a OS, como: 

- impedimento legal de se usar contrato de gestão entre iniciativa privada e a 

administração pública; 

- a inconstitucionalidade de transferência, pelo Estado, de serviços próprios, significando 

serviços próprios os que afetam substancialmente as necessidades da população.  

Melo e Tanaka (2001) apresenta argumentos políticos, como: 

- desresponsabilização do Estado quanto a assegurar o direito à saúde dos brasileiros; 

- inexistência de critérios explícitos para a escolha das OS; 
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- opção por pacientes que necessitem de tratamento menos custoso;  

Autores como Carneiro Jr e Elias (2006), estudando dois hospitais gerenciados por OS na 

região metropolitana de São Paulo, concluíram que a equidade no acesso e o controle público não 

ocupam lugar central na gestão dessas organizações. Os autores enfatizam a precedência da 

política na gestão pública, “pois é nessa esfera que se dá a regulação de interesses e não apenas 

pela incorporação de mecanismos gerenciais” (CARNEIRO Jr e ELIAS, 2006, p.6). Da mesma 

forma, Tanaka e Melo (2002), em pesquisa que teve como objeto um hospital cedido para a 

gestão de uma OS no município de São Paulo, concluem que havia fragilidade da participação 

dos usuários na gestão das OS. Para os autores:  

[...] a busca de modelos com soluções institucionais e políticas de intervenção pública na 

saúde não precisa ser baseada apenas numa lógica empresarial [...] ou mesmo na 

constituição de modelos privados “sociais” como as organizações sociais. (TANAKA & 

MELO, 2002, p. 69). 

 

Como mostram os autores acima há pouco controle público sobre as terceirizações em 

saúde divergindo da Lei 8.080/90 que, em seu Artigo 15 inciso I, aponta como atribuição 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a “definição das instâncias e 

mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde”, e, em seu 

Artigo 16, inciso XIV, enfatiza como função de Estado: “elaborar normas para regular as 

relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência 

à saúde” (BRASIL, 1990). 

2.2 - A Regulação no Setor Saúde 

De acordo com a economia pública, a regulação pode ser entendida como a intervenção 

do Estado para corrigir falhas de mercado, com a utilização de estratégias financeiras, de 

comando e de controle, de modo a melhorar a eficiência técnica e o bem-estar social 

(FERREIRA, 2004).  

Na saúde, a regulação assume um caráter desafiador, pois a teoria clássica da economia 

encontra dificuldade para explicar a importância da regulação neste setor. Segundo o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), regular este setor é uma ação extremamente 
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complexa para os gestores do SUS, pois o Sistema é composto por uma rede de serviços, ações e 

programas de cuidados individuais e coletivos muito amplos e distintos. (CONASS, 2011). 

Desafio este que se inicia no conceito de regulação; segundo Paula (2005) a regulação pode ser 

entendida como a capacidade de intervir nos processos de prestação de serviços, alterando ou 

orientando a sua execução. Essa intervenção pode ser feita por intermédio de mecanismos 

indutores, normalizadores, regulamentadores ou restritores.  

Concepção alternativa da regulação em saúde pode ser encontrada em Mendes (2002): 

A regulação estatal dá-se quando o Estado, investido de seu papel de mediador coletivo, 

exercita um conjunto de diferentes funções para direcionar os sistemas de serviços de 

saúde no sentido do cumprimento de seus objetivos e para definir, implementar e avaliar 

as regras do jogo desses sistemas, de forma a regular o comportamento dos atores sociais 

em situação e a satisfazer as demandas, necessidades e representações da população. 

Este modelo tecnocrático de regulação está baseado na análise normativa produzida por 

experts e deve ser capaz de estruturar, monitorar e avaliar as atividades do sistema de 

serviços de saúde de modo a verificar em que extensão os objetivos deste sistema foram 

alcançados. (MENDES, 2002, p.32). 

  

Ainda para Magalhães Jr. (2006): 

O termo regulação tem sido utilizado no âmbito da saúde com um sentido mais amplo do 

que a mera regulamentação dos mercados, estando relacionado a uma função 

desempenhada pelos sistemas de saúde em geral, mesmo nos majoritariamente públicos, 

não sendo apenas uma função de regulação mais clássica das relações de mercado na 

saúde, como uma das maneiras de correção das chamadas imperfeições de mercado. Pela 

diversidade dos sistemas de saúde e abrangência da função de Estado na saúde, o termo 

assume claramente uma característica polissêmica. (MAGALHÃES JR, 2006, p.40). 

 

Como visto, o termo regulação tem diversos e importantes conceitos, entendimentos e 

práticas. No Brasil a regulação começou a ser realizada em 1923 com a criação as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAP) e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), neste 

último, devido modelo de compra de serviços, essas ações regulatórias foram intensificadas. Em 

1966, foi criado, pela unificação dos IAP, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), um 

ano marcante para a política de regulação no país, pois a assistência médica prestada pelo Estado 

começou a ocorrer significativamente pela compra de serviços privados, assim o país precisava 

de uma grandiosa rede de prestadores de serviço e iniciou-se o primeiro e mais significante 

modelo de regulação praticado no Brasil. (SANTOS & MERHY, 2006). 
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Outro importante marco histórico para o país foi em 1978 com a expansão dos serviços 

privados de saúde contratados pelo então recém-criado Instituto Nacional de Assistência Médica 

(INAMPS), órgão marcado por sucessivas medidas, sem muito êxito, visando o controle sobre a 

produção e os gastos na assistência médica aos segurados. Esse processo de transição política e 

transformação no processo de regulação culminou nos tradicionais sistemas de controle, 

avaliação e auditoria do INAMPS (SANTOS & MERHY, 2006). 

Segunda a Carta Magna de 1988, em seu Artigo 197:  

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. (BRASIL, 1988). 

 

No Brasil, essa regulamentação já prevista em Lei, foi desenvolvida e aplicada somente 

após a criação de Normas Operacionais Básicas (NOB), dentre elas destacam-se: NOB 01/91, 

NOB 01/92, NOB 01/93, NOB 01/96 e também na Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS) 01/2002. Essas normas representaram o instrumento de regulação durante o processo de 

descentralização, com clara ênfase no controle e avaliação, com objetivo de definir os papéis dos 

níveis de gestão durante o processo regulatório. 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), existem três dimensões para esta atividade de 

regulação exercida pelo poder público:  

a) Regulação da Atenção à Saúde: produção de todas as ações diretas e finais de Atenção 

à Saúde, dirigida ao conjunto de prestadores de serviços de saúde públicos e privados; 

b) Regulação Assistencial: conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que 

intermedeiam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a eles; 

c) Regulação do Acesso: estabelecimento de meios e ações para garantia do direito 

constitucional de acesso universal, integral e equânime (CONASS, 2011).  

Um dos instrumentos que compõem os dispositivos utilizados na esfera da Regulação da 

Atenção a Saúde exercida pelo poder público é a contratualização dos serviços de saúde. 
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2.3 - Contratualização dos Serviços de Saúde 

O SUS herdou do antigo INAMPS um peso significativo da iniciativa privada na 

prestação de serviços contratados pelo poder público para dar assistência ao cidadão. 

Particularmente na década de 70 houve uma grande expansão na cobertura pelos serviços 

públicos, no âmbito da assistência em saúde, com a compra de serviços privados financiados pelo 

Estado. A descentralização desta compra de serviços foi sendo progressivamente instaurada com 

o advento do SUS e a contratação do setor privado foi e continua sendo, em grande parte, 

realizada sem um planejamento articulado nas três esferas de governo e desvinculado do que 

deveria ser o principal critério de decisão, o levantamento das necessidades reais da população. 

Outro grave problema é o alto grau de informalidade na contratação de serviços privados, 

favorecendo o descompromisso dos prestadores privados com a assistência (CONASS, 2011).  

Pensando nesta situação o Ministério da Saúde enfatiza a obediência a lei 8.080/90 que 

dispõe no capítulo II sobre a participação complementar: a participação da iniciativa privada 

poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir cobertura 

assistencial à população e deverá se dar de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos, e a contratação deve ser realizada de acordo com as Leis:  

- Lei 8.666/93 que institui normas para licitação e contratos da administração pública; 

- Lei 9.648/98 que altera dispositivos da Lei 8.666/93, incluindo a celebração de contratos 

de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas 

esferas de governo para as atividades contempladas no contrato de gestão.  

Ainda, segundo o Pacto de Gestão (2006), o gestor deve implementar e desenvolver a 

Regulação da Atenção à Saúde, articulando e integrando as ações de Contratação, Controle, 

Regulação do Acesso, Auditoria e Avaliação da Atenção à Saúde, devendo, para tanto: 

 Fazer com que os contratos sejam pactos de compromissos entre gestores e prestadores 

para a produção qualificada das ações de saúde. No contrato com prestadores, deve ficar 
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claro que a produção dos serviços deve ocorrer segundo as definições do gestor e as 

necessidades das Políticas de Atenção;  

 Reformular e articular as atividades de Controle Assistencial de modo a controlar a 

execução do atendimento; 

 Implementar a Regulação Assistencial que deve viabilizar o acesso do usuário aos 

serviços de saúde, de forma a adequar, à complexidade de seu problema, os níveis 

tecnológicos exigidos para uma resposta humana, oportuna, ordenada, eficiente e eficaz; 

 Implementar as ações de Avaliação da Atenção à Saúde de maneira a medir a qualidade 

que garanta maior eficiência, eficácia, resolubilidade, humanização, satisfação do usuário, 

em conformidade com os princípios do SUS, por meio de análise de dados e indicadores, 

verificação de padrões de conformidade, aplicação de questionários e entrevistas; 

 Implementar os Complexos Reguladores como uma das estratégias de Regulação 

Assistencial. 

Portanto, multiplicam-se e se tornam mais complexas as tarefas do gestor municipal, 

particularmente se o município é de grande porte e se relaciona, no interior do SUS, com um 

número crescente de entidades privadas. 
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3 - OBJETO, FINALIDADES E JUSTIFICATIVA 

 O presente estudo tem como objeto a contratualização dos serviços de saúde em um 

município da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), como dispositivo regulatório, tendo 

como pano de fundo a repercussão da chamada reestruturação produtiva e do “enxugamento” do 

papel do Estado na formulação de políticas sociais, particularmente do setor saúde.  

Tem como finalidade trazer elementos para, num diálogo com os gestores de saúde do 

município, subsidiar eventuais mudanças na gestão e na regulação em saúde, visando fortalecer a 

gestão do SUS municipal. 

 A escolha do tema foi devida ao momento crescente de terceirizações que encontramos no 

SUS, a insuficiência e fragilidade de regulação no interior dele e a escassez de trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto. A escolha do município justifica-se devido ao interesse demonstrado 

por parte de seu principal gestor de saúde, o secretário municipal de saúde, pelo porte e 

complexidade da rede municipal de saúde e pelo grau de amadurecimento da gestão do SUS do 

município. 
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4 – OBJETIVOS 

4.1 - Objetivo Geral 

 Analisar a contratualização de serviços de saúde, como instrumento regulatório, pelo 

gestor do SUS em um município da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

4.2 - Objetivos Específicos 

 Identificar e descrever distintas formas de relação político-administrativa vigentes na 

gestão do SUS de um município da RMSP 

 Identificar e descrever instrumentos de Regulação da Atenção à Saúde existentes no SUS 

de um município da RMSP. 

 Analisar como o SUS opera a contratualização de serviços de saúde de um município da 

RMSP. 
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5 – HIPÓTESE 

 

As múltiplas e diferentes formas de administração pública do SUS, vigentes na 

atualidade, tornam mais complexa a regulação da Atenção à Saúde, colocando novos desafios 

para a contratualização de serviços de saúde, reconhecida como frágil e muitas vezes em situação 

de informalidade.  
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6 - MÉTODO 

Foi adotada metodologia de caráter qualitativo. O estudo foi desenvolvido em um 

município de grande porte cujo gestor do SUS expressou sua aquiescência tanto na carta de 

intenção por ele assinada (anexa) como na própria participação de dois membros da gestão 

central do município na equipe da pesquisa. Frise-se que o município tem Convênio de parceria 

firmado com a Universidade Federal de São Paulo (cópias em anexo).  

Na abordagem qualitativa foi realizada análise documental de instrumentos pertinentes à 

contratualização de serviços de saúde, à gestão e regulação do SUS, e, além disso, foram 

realizadas entrevistas de profundidade com gestores da Secretaria Municipal de Saúde e com um 

integrante do Conselho Municipal de Saúde.    

6.1 – Revisão de Literatura 

Para a execução deste trabalho foram utilizados estudos que abordaram a contratualização 

de serviços de saúde nas distintas formas administrativas de gestão do SUS. A fonte de busca foi 

a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio da BIREME (Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde) nas Bases Eletrônicas Medline (Medical Literature 

Analysisand Retrietal System On-Line), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e como complemento, a rede SciELO (Scientific Eletronic Library OnLine). 

Tais buscas foram efetuadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Não foram considerados: 

1. Artigos em formato de cartas; 

2. Artigos repetidos nas bases de dados; 

3. Recursos em áudios e vídeos; 

No Projeto inicial propusemos os seguintes descritores: Sistema Único de Saúde,  

modalidades de gestão, gestão em saúde, contratualização, regulação, Organização Social de 

Saúde. Contudo, para que o levantamento fosse o mais fidedigno possível ao projeto, 
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consideramos a terminologia autorizada e reconhecida mundialmente da base de dados do DeCS 

(Descritores em Ciência da Saúde). 

Além das bases de dados referidas, foram obtidos dados sobre a temática consultando os 

sites www.oitbrasil.org.br, da Organização das Nações Unidas, www.who.int/, da Organização 

Mundial de Saúde e www.saude.gov.br, do Ministério da Saúde e o sistema de informação do 

município de Guarulhos. A seguir são apresentados os resultados das buscas nas respectivas 

bases de dados, de acordo com os descritores utilizados. 

Tabela 1 - Levantamento bibliográfico 

DESCRITORES LILACS SCIELO MEDLINE TOTAL 

 

Gestão 

em Saúde 

TOTAL 

EXCLUÍDOS 

INSERIDOS 

8208 

8198 

10 

1253 

1250 

03 

583 

577 

06 

 

 

19 

 

Regulação 

em Saúde 

TOTAL 

EXCLUÍDOS 

INSERIDOS 

213 

201 

12 

229 

226 

03 

992 

987 

05 

 

 

20 

Parcerias 

Público – 

Privadas 

TOTAL 

EXCLUÍDOS 

INSERIDOS 

999 

994 

05 

21 

19 

02 

175 

171 

04 

 

 

11 

 

Contratualização 

TOTAL 

EXCLUÍDOS 

INSERIDOS 

21 

13 

08 

00 

00 

00 

08 

05 

03 

 

 

11 

 

SUS 

TOTAL 

EXCLUÍDOS 

INSERIDOS 

38710 

38703 

07 

35710 

35705 

05 

00 

00 

00 

 

 

12 

AMOSTRA FINAL  42 13 13 73 
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6.2 – Documentos oficiais da gestão e regulação municipal 

Foram levantados documentos oficiais concernentes à gestão municipal do SUS de 

Guarulhos, com destaque para o Relatório da 5ª Conferência Municipal de Saúde, Plano 

Municipal de Saúde 2010 a 2013, relatórios de gestão 2011, livro sobre a história do Complexo 

Regulador de Saúde de Guarulhos, Decreto Municipal n28722/2011, referente a forma de 

celebração de convênios com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, contratos de 

gestão existentes no município e o organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos. 

A partir deste levantamento, os documentos encontrados foram examinados e confrontados com o 

conteúdo obtido nas entrevistas semi estruturadas. 

6.3 – Análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas 

Na abordagem qualitativa foram realizadas entrevistas de profundidade com gestores e 

representantes do município. A análise dos documentos levantados e do conteúdo das 

transcrições das entrevistas foi realizada de acordo com proposta de Bardin (2009), Gomes & 

Minayo, segundo os quais a análise pode ser organizada da seguinte forma:  

1- Seleções de documentos a serem estudados;  

2- Exploração do material; 

3- Tratamento dos resultados; 

4- Descrição e sistematização do conteúdo das entrevistas; 

5- Extração das principais categorias presentes nas respostas, observando frequência da 

aparição do termo, evidenciando exclusão mútua, homogeneidades, pertinência, 

objetividade, fidelidade e a produtividade; 

6- Inferência e interpretação. Tanto para Bardin (1979) como para Gomes et. al (2005), 

inferência é: “[...] um conceito de mediação. Pode ser entendida como a operação pela 

qual se aceita uma proposição em virtude de sua relação com as outras anteriormente 
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acatadas como verdadeiras”. Gomes et. al, (2005), traz, neste sentido, uma proposta de 

caminho para a interpretação qualitativa de dados: 

Primeira Etapa: O primeiro passo a ser dado para a interpretação dos dados é a leitura 

compreensiva do material selecionado. 

Segunda Etapa: Ir além das falas e dos fatos descritos. Para isso, devem-se buscar as 

ideias que estão por trás dos textos, esta é a etapa de construção de inferências. Inicialmente, em 

cada uma das classes ou partes das estruturas de análise, deve-se identificar as ideias que estão 

implícitas ao texto. 

Terceira Etapa: Trabalha-se, então, com sentidos mais amplos que articulam modelos 

subjacentes às ideias. Realiza-se, na realidade, uma reinterpretação, ou seja, uma interpretação 

das interpretações. Nesta etapa, além de explicar o que está sendo representado ou dito, é preciso 

dar conta dos conflitos intrínsecos ao próprio processo de interpretação. 

Os quadros foram organizados a partir da proposta de Graneheim & Lundman (2004): 

Entrevistas de profundidade com os seguintes gestores e representantes do município: 

a) Representante dos usuários no Conselho Municipal de Saúde (ANEXO 1); 

b) Diretor do Complexo Regulador (ANEXO 2); 

c) Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde (ANEXO 3); 

d) Gestora do Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde (ANEXO 4); e 

e) Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato do Hospital Pimentas   

Bonsucesso (ANEXO 5). 
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7 - RESULTADOS 

7.1 - Condições de Vida e o Sistema Único de Saúde em Guarulhos  

O município de Guarulhos está situado na região metropolitana da capital paulista, 

encontrando-se estrategicamente posicionado no maior eixo de desenvolvimento do Brasil: São 

Paulo / Rio de Janeiro. As principais vias de acesso são as Rodovias Federais: Presidente Dutra 

(BR-116) e Fernão Dias (BR-381). É a segunda cidade com maior população do Estado de São 

Paulo - 1.221.979 habitantes no ano de 2010 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Com área territorial em 318 km2, a densidade demográfica corresponde a 

3,828 habitantes por km2 (IBGE, 2010).  

Segundo o site da prefeitura, a história do município começou em 8 de dezembro de 1560 

quando o padre jesuíta Manuel de Paiva fundou a cidade de Guarulhos com o nome de Nossa 

Senhora da Conceição, na época habitada por índios Guarus. Já em 1880, após visita de Dom 

Pedro II, a região foi nomeada como Província de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos. 

Apenas em 1906, uma Lei Estadual determinou que Guarulhos recebesse a denominação de 

cidade (GUARULHOS, 2014). 

Com a inauguração das rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, na década de 50, a 

cidade de Guarulhos se viu vinculada a São Paulo e ao Rio de Janeiro no momento histórico de 

aceleração industrial do país, o que gerou um importante impulso para instalação de indústrias no 

município. Outro memorável ano para a cidade foi 1985, quando foi inaugurado o maior 

aeroporto da América do Sul, hoje denominado “Aeroporto Internacional de São Paulo-

Guarulhos Governador André Franco Montoro” (GUARULHOS, 2014). 

Uma enorme população de trabalhadores foi atraída com a rápida expansão das indústrias. 

A população cresceu de 35 mil habitantes em 1950, para 101 mil em 1960, 237 mil em 1970 a 

532.726 em 1980, os quais se dedicam em sua maior parte, às atividades industriais de Guarulhos 

(cerca de 2000 estabelecimentos) e São Paulo. Entre 2000 e 2006 a população de Guarulhos teve 

o triplo do crescimento registrado pelo estado de São Paulo (IBGE, 2010).  
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No ano de 2007, segundo o Plano Municipal de Saúde de Guarulhos, que teve como uma 

de suas fontes o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) alcançou a marca de 27, 5 bilhões de reais, 

sendo a 9ª economia do país e a segunda maior arrecadação do estado de São Paulo 

(GUARULHOS, 2010). O PIB per capita foi de R$ 24.993,65, em 2009 (BRASIL, DATASUS, 

2013).  

Em 2010, 3,8% da população era analfabeta. No mesmo ano, a distribuição da população 

por escolaridade era a representada na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Distribuição da população guarulhense por escolaridade no ano de 2011 

ESCOLARIDADE % 

Sem instrução/1º ciclo 

fundamental incompleto 

17,37% 

1º ciclo fundamental completo/ 

2º ciclo incompleto 

10,97% 

2º ciclo fundamental completo ou mais 62,7% 

Não determinada 8,96% 

Fonte: Brasil. DATASUS, 2013. 

A taxa de desemprego a partir dos 16 anos em 2010 era 9,57%. A porcentagem da 

população com renda menor que meio salário mínimo era de 24,73%, a renda média domiciliar 

per capita era de R$ 790,00. (BRASIL, 2013).  

A seguir são apresentados alguns indicadores de condições de vida e dados 

epidemiológicos do município:  
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Gráfico 1 – Mortalidade proporcional (todas as idades) 

 

Fonte: Brasil. Cad. Inf. Saúde, DATASUS, 2008. 

 

O gráfico de mortalidade proporcional retrata a situação de Guarulhos em 2008 em que a 

principal causa de morte era as doenças do aparelho circulatório, seguida das neoplasias. E como 

terceira causa de morte as causas externas, sendo os acidentes de trânsito e transporte mais 

numerosos que os homicídios (BRASIL, DATASUS, 2008; GUARULHOS, 2010).  

A mortalidade infantil decresceu de 15,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2002 para 

10,79 em 2009, coeficiente considerado ainda muito elevado, e que no detalhamento evidencia a 

preponderância do componente neonatal, cuja determinação repousa na assistência à gestação, ao 

parto e ao nascimento. Tal fato sinaliza a dissociação entre indicadores econômicos e os de 

condições de vida do município, conforme indica o Índice de Desenvolvimento Humano 



  

20 

 

Municipal – IDHM de 0,763, ocupando a 145ª posição no total de 645 municípios do estado 

(IBGE, 2010; BRASIL, DATASUS, 2008).  

No que diz respeito à mortalidade materna, os números absolutos no período entre 2005 e 

2009 manteve-se em torno de 70 óbitos por 100.000 nascidos vivos, com uma redução em 2006 e 

2007, mais provavelmente atribuível à subnotificação. Esta mortalidade é majoritariamente 

prevenível, constituindo-se, portanto, em um sinal de alerta sobre as condições sanitárias do 

município (GUARULHOS, 2010).  

Segundo dados oficiais do IBGE (2010), o abastecimento de água cobria 100% da 

população e o esgoto canalizado 86,9% Em 2010 havia 156 aglomerados “subnormais” em um 

total de 6.329 em nível nacional, sendo 57.653 domicílios nessas condições, num total de 

3.224.529 no Brasil. Isto significa que 214.855 moradores de Guarulhos viviam em habitações 

precárias. 

7.1.1 – Organização da Gestão do SUS de Guarulhos  

 A partir da Lei Municipal n7.119 de 18 de abril de 2013, a estrutura básica da Saúde de 

Guarulhos foi reorganizada e apresentada da seguinte forma pelo artigo n 21: 

I - Gabinete do Secretário;  

II - Departamento do Complexo Regulador da Saúde;  

III - Departamento de Vigilância em Saúde;  

IV - Departamento de Administração do Hospital Municipal de Urgências;  

V - Departamento de Administração do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente;  

VI - Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde;  

VII - Departamento da Região de Saúde I;  

VIII - Departamento da Região de Saúde II;  



  

21 

 

IX - Departamento da Região de Saúde III;  

X - Departamento da Região de Saúde IV;  

XI - Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde;  

XII - Departamento de Recursos Humanos da Saúde.  

Durante a pesquisa de campo foi constatado que existem 02 (dois) departamentos citados 

acima que possuem maior participação sobre o processo de contratualização: 

II - Departamento do Complexo Regulador da Saúde. 

XI - Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde; 

Associados a estes Departamentos existem outros órgãos e instâncias que não aparecem neste 

Decreto, mas que possuem grande influência sobre a contratualização no município estudado, são 

elas: 

 Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde; 

 Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato; e  

 Conselho Municipal de Saúde.  

Segue-se uma breve descrição de cada um dos órgãos envolvidos: 

7.1.1.2 – Conselho Municipal de Saúde – CMS  

A Lei 8080/90, que dispõe sobre o SUS, teve alguns artigos vetados pelo presidente 

Fernando Collor de Mello, entre eles os que dispunham sobre a participação social na gestão do 

sistema. Em caráter complementar, no mesmo ano, foi sancionada a Lei Federal 8.142/90, a qual 

reconhece a participação da comunidade na gestão do SUS, através da criação de duas instâncias 

colegiadas: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Essa lei garante a paridade da composição 

dos representantes usuários em relação aos demais setores (BRASIL, 1990b).  
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O Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos foi criado pela Lei Orgânica do município, 

artigo 239, de 05/04/1990 e regido pela lei nº 6010 de 12/04/2004. É composto por representantes 

dos distintos segmentos: usuários, trabalhadores e gestores do SUS, além dos prestadores 

privados, havendo suplentes para todas as cadeiras.  

O CMS é responsável por acompanhar a concretização das decisões do orçamento 

participativo, apresentado pelo site do município como:  

[...] mecanismo direto de participação popular. Através dele, a população discute e 

decide sobre o orçamento público e as políticas públicas, e faz o levantamento das 

necessidades de seu setor para discutir as prioridades de acordo com o orçamento do 

município. Dessa forma, o cidadão passa a ser um protagonista permanente da gestão 

pública, não restringindo sua participação apenas ao ato de votar. É um dos instrumentos 

de Participação Cidadã que rompe com as formas tradicionais de governo. Neste 

processo, as definições sobre como e onde serão aplicados os recursos contidos no 

orçamento são debatidas e definidas com a população. (GUARULHOS, 2013). 

 

7.1.1.3 – Departamento do Complexo Regulador da Saúde 

Este Departamento, antigamente chamado de Departamento de Planejamento de 

Assistência à Saúde começou a ser criado em 2006, quando o antigo Plantão Controlador 

Estadual foi transformado em Central de Regulação de Urgências. Dentre as primeiras ações, 

destaca-se a contratação de novos profissionais de saúde, que empreenderam ações estratégicas 

como a instituição da grade de referência de urgência e emergência do município. No ano 

seguinte, a central de marcação ambulatorial foi transformada em Central de Regulação 

Ambulatorial e neste processo foram realizadas diversas ações: contratualização dos hospitais, 

curso básico de regulação, avaliação, controle e auditoria, curso de tutoria em regulação, 

avaliação, controle e auditoria do SUS.  

Em junho de 2009, esta rápida e importante transformação e evolução do Complexo 

Regulador foi compartilhada pela então coordenadora do Departamento, quando realizou uma 

apresentação no seminário sobre Sistemas Logísticos das Redes de Atenção à Saúde em Brasília. 

Sua exposição teve como tema: “Sistema de Informação para gestão do acesso: experiência de 

Guarulhos”; neste encontro ela listou os pontos fortes e fracos do Complexo, conforme 

demonstra o quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Pontos fortes e pontos fracos do Complexo Regulador de Guarulhos em junho de 2009. 

Pontos Fortes: 

 Ferramenta eficaz para operacionalizar a regulação do acesso na unidade de atenção primária à saúde; 

 Fácil manuseio; 

 Controle das agendas de todos os prestadores com a contratualização; 

 Marca do Ministério da Saúde, DATASUS, legitima os processos regulatórios, controle e monitoramento 

de quem e como utiliza o sistema; 

 Facilitador para operacionalizar a PPI; 

 Equidade; 

 Acesso via WEB, pelo médico regulador; 

 Constante atualização; 

 Suporte permanente pelos órgãos do MS; 

 Gratuidade do sistema; clareza do que se tem; e trabalho facilitado com assessoria jurídica. 

Pontos Fracos: 

 Difícil operacionalização de cotas, por exemplo, vagas irregulares; 

 Ausência de relatos específicos para Guarulhos (percentual de absenteísmo); 

 O sistema não se comunica com os outros sistemas do Ministério da Saúde; 

 O módulo APAC não está concluído 

 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2009. 

 

De acordo com o Decreto Municipal n23862/06 e seu artigo 35 da Subseção IV da 

Divisão Técnica do Complexo Regulador, são atribuições do Complexo Regulador de Guarulhos: 

I - coordenar e implementar ações relacionadas à política de regulação assistencial no 

município; 

II - avaliar e acompanhar a prestação de serviços assistenciais; 

III - definir e implementar critérios para a sistematização e padronização das técnicas e 

procedimentos relativos às áreas de controle e avaliação; 

IV - planejar os fluxos de referência e contra referência do município; e 

V - programar as ações relacionadas à regulação da oferta/demanda. 
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Segundo a Subseção IX artigo n40 deste Decreto, deve haver uma Divisão Técnica de 

Avaliação e Controle, que dentre suas cinco (05) atribuições, deve: 

III - elaborar relatórios gerenciais de acompanhamento dos Prestadores do SUS;  

Atualmente este importante setor possui a seguinte organização: 

Organograma 1 – Departamento do Complexo Regulador da Saúde 

 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 

 

7.1.1.4 – Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde – DAFS 

Este departamento tem 09 (nove) atribuições previstas desde artigo 52-A da Lei 

Municipal n4213/92; entre elas, destacamos 04 (quatro) pertinentes à contratualização: 

II - implementar processos de controle e gestão; 

III - garantir a aplicação dos recursos financeiros de acordo com a necessidade de cada 

órgão, bem como o controle e fiscalização de sua execução; 

IV - definir objetivos de curto e médio prazo para a manutenção e desenvolvimento das 

suas atividades; 

Complexo 

Regulador 

Avaliação e 
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VIII - elaborar contratos e convênios de prestação de serviços no âmbito da Secretaria de 

Saúde. 

Já no artigo n104 do Decreto Municipal n25013/07 na Subseção IV sobre a Divisão 

Administrativa de Compras e Contratações, são previstas sete atribuições, destacando-se: 

VI - fazer a gestão das atividades necessárias para atender às exigências do Tribunal de 

Contas;  

VII - propor as diretrizes para a realização de contratos e convênios na Secretaria da 

Saúde. 

Neste mesmo Decreto, existe uma Subseção voltada apenas para a área administrativa de 

contratos e convênios, com cinco atribuições conforme demonstra o artigo 108: 

I - elaborar as minutas contratuais de termos aditivos e prorrogações; 

I - acompanhar a vigência dos diversos contratos; 

III - formalizar os contratos, inclusive por dispensa de licitação; 

IV - elaborar as minutas dos convênios, de termos aditivos e prorrogações; 

IV - acompanhar a vigência dos diversos convênios; e 

V - formalizar os convênios. 

Em dezembro de 2013, foram realizadas diversas visitas a este departamento para 

acompanhar a execução dessas atribuições e constatou-se que atualmente existem sete divisões 

técnicas e quatro divisões administrativas: 

Divisão Técnica: 

 Suprimentos; 

 Infraestrutura; 
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 Controle da Execução da Despesa e Pagamento; 

 Equipamentos e Patrimônio; 

 Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas; 

 Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde; 

 Gestão da Frota. 

Divisão Administrativa: 

 Gestão e Planejamento de Medicamentos e Insumos; 

 Compras e Contratações; 

 Gestão Orçamentária e Financeira; 

 Gestão de Documentos e Arquivos. 

Para cada divisão técnica e administrativa existem seções também de cunho técnico e 

administrativo. Será exposta apenas a organização da Divisão Administrativa de Compras e 

Contratações, pois esta é a Divisão com maior atuação na contratualização de serviços de saúde. 

Está subdividida em 01 (uma) seção administrativa e 02 (duas) seções técnicas: 

Organograma 2 – Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde de Guarulhos 

 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 
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A Seção com maior envolvimento na contratualização é a Seção de Contratos e 

Convênios. Ocupa uma área física destinada apenas ao processo de contratualização, ou seja, à 

formalização de contratos de gestão e convênios com os chamados parceiros. Ao todo são quatro 

trabalhadores responsáveis exclusivamente por este processo. 

7.1.1.5 – Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde - DARAS 

 Em 30 de dezembro de 2010 o Ministério da Saúde instituiu a Portaria n4.279, que 

estabeleceu diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS. Segundo 

esta portaria, estas Redes são: “... arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. A RAS promove a integração 

de serviços de saúde com relações horizontais entre os envolvidos com o centro de comunicação 

na Atenção Primária à Saúde (APS). 

No município de Guarulhos, existe um órgão administrativo específico para trabalhar esta 

portaria - Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde (DARAS), cuja missão é 

integrar a atenção básica aos serviços especializados, de urgência e ações de vigilância em saúde. 

Este Departamento, criado em 2012, se divide em 8 (oito) Redes Temáticas/Áreas Estratégicas: 

1) Rede de Atenção às Urgências; 

1.1) Atenção domiciliar; 

1.2) Promoção e Prevenção às Violências. 

2) Rede Cegonha; 

3) Rede de Atenção Psicossocial; 

4) Rede de Atenção Oncológica; 

5) Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência; 

6) Saúde Bucal; 
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7) Programa Saúde na Escola; 

8) Saúde do Idoso. 

7.1.1.6 – Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato - CPAC 

De acordo com a Portaria Interministerial MS/MEC n.1.006/2004 em seu Artigo 3 

parágrafo 1:  

[...] entende-se processo de contratualização como o meio pelo qual as partes, o 

representante legal do hospital de ensino e o gestor local do SUS, estabelecem metas 

quantitativas e qualitativas do processo de atenção à saúde, de ensino e pesquisa e de 

gestão hospitalar que deverão ser acompanhadas e atestadas pelo Conselho Gestor da 

instituição ou pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato. (BRASIL, 

2004). 

 

Desde novembro de 2012, o Ministério da Saúde lançou a Consulta Pública n20, com o 

intuito de dialogar com a sociedade para fim de aperfeiçoamento das diretrizes operacionais da 

contratualização hospitalar no âmbito da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNAH) no 

Sistema Único de Saúde. Segundo ela, em sua Subseção I, Artigo 30, é atribuição da CPAC: 

 I - avaliação e cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras;  

II - avaliação da capacidade instalada;  

III - readequações das metas pactuadas, dos recursos financeiros e outras que se fizerem 

necessárias.  

A Consulta Pública inclui em seu Artigo 30, parágrafo 1, que, 30 (trinta) dias após 

assinatura do instrumento contratual, o gestor deve instituir a CPAC e a mesma deve-se reunir 

trimestralmente. Em seu parágrafo 2 indica, a composição da Comissão: 

I – 02 representantes do gestor municipal e/ou estadual e/ou Distrito Federal;  

II – 02 representantes do hospital contratado;  

III – 02 representantes do Conselho Municipal/Estadual de Saúde;  
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IV – 01 representante do Conselho de Secretários Municipais – COSEMS, quando o 

hospital for de abrangência regional.  

De acordo com as indicações e exigências do Ministério da Saúde, a SMS de Guarulhos 

publica em Diário Oficial todas CPAC referentes à contratualização do município, mas de acordo 

com a pesquisa de campo e os levantamentos realizados, existe apenas uma Comissão atuante, 

criada em 2010, devido à necessidade de acompanhar e controlar o segundo maior contrato (em 

termos financeiros) de toda a prefeitura e o maior contrato da Secretaria Municipal de Saúde. 

Segundo consulta em Diário Oficial esta comissão é formada por: 

 04 (quatro) representantes da SMS; 

 02 (dois) Representantes do Hospital; 

 02 (dois) representantes do CMS; e 

 02(dois) representantes do Conselho Gestor do Hospital. 

Em dezembro de 2013, foi realizada uma visita para observação da forma de trabalho 

desta CPAC. Nesta reunião, não havia nenhum representante do CMS e apenas 03 (três) 

representantes da SMS. Alguns representantes da SMS foram substituídos e não foram 

atualizados em Diário Oficial. A composição da equipe da prefeitura que participou da reunião 

era: 

 01 (um) médico e também coordenador da equipe; 

 01 (uma) enfermeira; e 

 01 (uma) assistente social. 
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7.1.2 – Organização do Território e Rede Assistencial à Saúde  

Segundo o Plano Municipal de Saúde, Guarulhos trabalhava de forma centralizada e com 

planejamento descendente. Apenas em 2005 a SMS realizou o processo de territorialização para 

buscar uma nova forma de gestão voltada para a realidade local. Em 2007, após a adesão ao Pacto 

pela Saúde e reconhecimento de territórios, foram definidas três regiões intramunicipais: 

 Cantareira; 

 Dutra – Trabalhadores; 

 Fernão Dias – Dutra. 

Em 2009 essa forma de organização do território foi revista, devido a reformulações das 

áreas de abrangências das Unidades Básicas de Saúde. Atendendo às necessidades obervadas, o 

território foi dividido em 04 (quatro) regiões de saúde:  

 Região1 - Centro  

 Região 2 - Cantareira  

 Região 3 - São João Bonsucesso  

 Região 4 - Pimentas Cumbica  

A composição da rede municipal de saúde em Guarulhos é a que se segue, fugindo ao 

escopo desse estudo a descrição da rede privada lucrativa que não mantém relação com o SUS:  

 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS);  

 02 Ambulatórios de Especialidade (CEMEG e Criança);  

 03 Serviços de atendimento especializado DST – AIDS, sendo 02 Municipais e 01 

Estadual ; 

 01 Centro de Estimulação Precoce – CEP;  
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 01 Centro de Atendimento à Pessoa Deficiente – CAPD;  

 01 Centro de Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST;  

 06 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS;  

 04 Centros de Especialidades Odontológicas – CEO;  

 07 Policlínicas;  

 07 Hospitais, sendo 03 Municipais, 02 Filantrópicos e 02 Estaduais;  

 01 Laboratório de Saúde Pública;  

 01 Serviço de Verificação de Óbito;  

 01 Centro de Controle de Zoonoses;  

 01 Serviço de Profilaxia da Raiva;  

 01 Farmácia Popular;  

 07 Bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);  

 Transporte Sanitário;  

Para que o levantamento de informações relativas à contratualização em serviços de saúde 

fosse o mais fidedigno e real possível, foram realizadas diversas visitas a campo, em todos os 

setores envolvidos neste processo. Nestas visitas, foram acompanhados os processos de trabalho 

de cada setor e grupo técnico e nestes encontros eram analisados manualmente os contratos e 

convênios mantidos com as entidades acima citadas. É importante ressaltar que essa consulta 

manual aos documentos foi concretizada apenas após um ano e oito meses da matrícula no 

mestrado. Este intervalo de tempo deveu-se a desafios políticos e interpessoais que criaram 

obstáculos ao acesso a documentos públicos. 
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Com o intuito de facilitar o levantamento de informações sobre a contratualização em 

serviços de saúde, foi construído um quadro para localizar quais unidades públicas possuem 

contrato ou convênio com entidades privadas no SUS de Guarulhos. Para o preenchimento 

assertivo do referido quadro, os documentos foram analisados página a página e, após a consulta, 

o que restava de dúvida era esclarecido com o gestor e/ou responsável técnico de cada setor. A 

seguir o resultado deste levantamento: 

Quadro 2 – Unidades contratualizadas com instituições privadas de Guarulhos em 2014. 

Unidade Prestador 

Maternidade Jesus  

José e Maria 

Associação Beneficente  

Jesus, José e Maria 

CAPS Recriar 

CAPS Arco Íris 

CAPS Alvorecer 

Projeto Trabalho,  

Terapia & Arte (TEAR) 

 

Associação  

Saúde da Família 

 

 

Hospital Stella Maris 

Congregação das  

Filhas de Nossa Senhora  

Stella Maris 

Policlínica Paraíso 

Policlínica Maria Dirce 

UPA São João 

 

Irmandade  

Santa Casa de SP 

 

 

Hospital Municipal  

Pimentas Bonsucesso 

Associação Paulista para  

o Desenvolvimento  

da Medicina (SPDM) 
 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 

 

7.2 – Análise documental sobre contratualização no SUS 

Desde a Constituição de 1988, existe uma diretriz para contratação de serviços de saúde: 

“As Instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos” (BRASIL, 1988). Com vistas a melhorar o processo de 

contratação dos prestadores de serviço, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria 1.286/93, que 
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estabeleceu cláusulas necessárias nos contratos de prestação de serviços entre Estado, Distrito 

Federal e Município e sua rede prestadora de serviço de saúde (BRASIL, 1993). 

Contudo este processo de contratualização avançou de forma lenta e incipiente pelo país. 

Apenas em 2003, houve progresso mais significativo com a criação da Comissão 

Interinstitucional para Reestruturação dos Hospitais de Ensino. Esta Comissão foi formada por 

representantes do governo e da sociedade civil e teve como resultado a criação do Programa de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino no ano de 2004. Este Programa levou ao processo de 

certificação dos hospitais de ensino e a contratualização com gestores do SUS. Também foram 

instituídos os Conselhos Gestores e as Comissões de Acompanhamento de Contrato.  Ainda em 

2004, outro importante marco da contratualização foi a criação da Política Nacional de Hospitais 

de Pequeno Porte, a qual estabelece os critérios de adesão para hospitais e municípios (BRASIL, 

2012). 

Já em 2005, foi criado o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais 

Filantrópicos para apoiar a gestão, a organização e o financiamento dessas instituições 

hospitalares. Segundo este Programa, contratualização é:  

[...] o processo pelo qual as partes, o representante legal do hospital e o gestor municipal 

ou estadual do SUS, estabelecem metas quantitativas e qualitativas que visem o 

aprimoramento do processo de atenção à saúde e de gestão hospitalar, formalizado por 

meio de um convênio. (BRASIL, 2005). 

 

Em 05 de maio de 2010, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União 

(DOU) a Portaria n1.034, que dispõe sobre a participação complementar das instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

participação esta que só deverá ser realizada caso suas disponibilidades forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. De acordo com esta 

Portaria, a complementação dos serviços deverá ser regida em especial pelos princípios da 

regionalização, da pactuação, da programação, dos parâmetros de cobertura assistencial e 

universalidade do acesso. Orientado pelo caráter complementar da participação da iniciativa 

privada, deverá ser elaborado um Plano Operativo, que, segundo o artigo 7 é:  

[...] um instrumento que integrará todos os ajustes entre o ente público e a instituição 

privada, devendo conter elementos que demonstrem a utilização da capacidade instalada 
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necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição de oferta, fluxo de serviços 

e pactuação de metas. 

 

Segundo o artigo n° 8, as instituições contratadas devem atender às seguintes condições: 

I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; 

II - submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de 

Serviços de Saúde - PNASS; 

III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto; 

V - atender às diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH; e 

VI - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria - SNA, no âmbito do SUS, apresentando 

toda documentação necessária, desde que solicitado. 

Importante ressaltar que Estados, Municípios e Distrito Federal tiveram o prazo de 1 ano, 

a contar de 2011, ano da publicação dessa portaria, para ajustar seus contratos e convênios  às 

disposições da mesma. 

7.2.1 – O Método do SUS para Contratação de Serviços de Saúde 

O CONASS, como entidade representativa de gestores estaduais de saúde e promotor de 

apoio técnico às Secretarias Estaduais de Saúde, publicou em 2011 a “Coleção Para Entender a 

Gestão do SUS” com objetivo de aprofundar a discussão sobre Regulação e contribuir no sentido 

de incentivar as ações e atividades de regulação dos gestores visando garantir o direito à saúde.  

Coleção esta que foi iniciada em 2003 e que no ano de 2011, mais especificamente no 

capítulo 3 subitem 2, discorre sobre a Contratação de Serviços de Saúde, conforme exposto no 

próximo item: 
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7.2.1.1 - Fluxograma de Contratação de Serviços de Saúde 

 

 

Fonte: CONASS (2011) 

 

a. O gestor consulta o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e verifica sua 

capacidade instalada; 
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b. de acordo com as necessidades populacionais, devem ser definidos os protocolos assistenciais, 

contendo as ações e serviços que devem ser disponibilizados na Programação Pactuada e 

Integrada (PPI); 

c. o próximo passo é a elaboração do plano operativo de cada unidade pública sob sua gerência, 

com a finalidade de identificar a necessidade de complementação de serviços e de organização da 

rede – devendo conter a definição de oferta, fluxo de serviços e pactuação de metas; 

d. após a verificação do desenho da rede, caso se constate que a rede própria é suficiente para 

atender às necessidades populacionais, não é preciso contratar os prestadores da iniciativa 

privada; 

e. caso se verifique que a rede própria é insuficiente, há necessidade de complementação: se 

houver em sua rede instituições públicas de outra esfera de governo, deverá formalizar-se um 

acordo para compra de serviços destas, por meio do protocolo de cooperação entre entes 

públicos; 

f. caso persista a necessidade de complementação da rede, deverá recorrer à rede privada, 

priorizando as entidades filantrópicas. Deve ser lembrada a necessidade de sempre fazer uso da 

Lei n. 8.666/1993 para a realização de qualquer contrato ou convênio com particular; 

g. para a complementaridade de serviços de saúde com instituições privadas com ou sem fins 

lucrativos serão utilizados os seguintes instrumentos: 

g.1 convênio, firmado entre ente público e a instituição privada sem fins lucrativos, quando 

houver interesse comum em firmar parceria em prol da prestação de serviços assistenciais à 

saúde; 

g.2 contrato administrativo, firmado entre ente público e instituições privadas com ou sem fins 

lucrativos, quando o objeto do contrato for a compra de serviços de saúde. 

h. a necessidade de complementação de serviços deverá ser aprovada pelo Conselho de Saúde e 

constar no Plano de Saúde respectivo; 
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i. a legislação prevê dispensa de licitação prevista nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a xxIv 

do art. 24 – as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, 

deverão ser comunicadas dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação 

na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos; 

j. quando existir impossibilidade ou inviabilidade de concorrência entre os prestadores, haverá 

inexigibilidade de licitação e, nesses casos, poderá fazer uso do chamamento público; 

k. em caso de realização do procedimento licitatório, este gerará um contrato administrativo com 

as entidades privadas com ou sem fins lucrativos. 

7.2.2 – Tipos de Contrato 

7.2.2.1 – Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos 

Segundo o artigo 2 da Portaria n161 de 21 de janeiro de 2010, o Protocolo de 

Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) é:  

[...] o instrumento que se destina à formalização da relação entre gestores do Sistema 

Único de Saúde quando unidades públicas de saúde, hospitalares e ambulatoriais 

especializadas, situadas no território de um Município, estão sob gerência de 

determinada unidade federativa e gestão de outra. 

 

Este protocolo teve sua origem no artigo 3 da Portaria n699/GM, de 30 de março de 

2006, que tinha como nome: Termo de Cooperação entre entes Públicos. 

7.2.2.2 – Convênio 

É um instrumento consolidado entre um ente público e uma instituição privada sem fins 

lucrativos quando ocorre comum desejo em realizar parceria para prestação de serviços 

assistenciais à saúde. Este conceito é baseado na Portaria n1.034 de 5 de maio de 2010, que 

dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de 

assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
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7.2.2.3 – Contrato de gestão 

Em 15 de maio de 1998, foi sancionada a Lei Federal n 9.637, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 

Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por 

organizações sociais, e dá outras providências.  

O artigo 5 desta Lei define Contrato de Gestão como o instrumento firmado entre o 

Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de 

parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura 

e à saúde. 

7.2.2.4 – Termo de Parceria 

O conceito Termo de Parceria foi instituído em 23 de março de 1999 pela Lei n 9.790, 

que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e dá outras providências. 

Segundo o artigo 9 desta Lei, Termo de Parceria é um instrumento firmado entre o Poder 

Público e as OSCIP destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 

fomento e a execução das atividades de interesse público. 

7.2.2.5 – Contrato Administrativo 

De acordo com a Lei n 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências, Contrato é todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. 
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7.3 – Análise de alguns documentos do SUS de Guarulhos 

7.3.1 – Relatório da 5ª Conferência Municipal de Saúde 

A 5ª Conferência Municipal de Saúde de Guarulhos teve como tema: “Todos usam o SUS! 

Patrimônio do Povo Brasileiro”, com foco no eixo temático discutido no país sobre o “Acesso e 

acolhimento com qualidade: Um desafio para o SUS”. Foi realizada nos dias 01 e 02 de julho de 

2011 e contou com a participação de 400 pessoas entre conselheiros municipais, usuários, 

trabalhadores, gestores, prestadores privados, integrantes de movimentos sociais e representantes 

de outras secretarias municipais.  

Os delegados foram divididos em cinco eixos de discussões: 

1. Redes de Atenção,  

2. Promoção da Saúde e outros setores da sociedade (Intersetorialidade),  

3. Participação da comunidade e o controle social,  

4. Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde,  

5. Relação Público x Privado e Financiamento (GUARULHOS, 2011, p. 09). 

Esta 5ª Conferência resultou em 548 propostas que foram organizadas pela subcomissão 

de relatoria, que as distribuiu e destinou as propostas mais votadas em cada plenária para 

discussão e votação na plenária final. 

Após a leitura do relatório desta Conferência, foi feita uma análise para encontrar as 

reivindicações relativas à contratualização em serviços de saúde no município de Guarulhos. Dos 

05 eixos construídos, apenas 02 explicitaram relação direta com o processo de contratualização. 

Abaixo, serão expostos estes eixos e suas respectivas propostas: 

Eixo 3 - Participação da Comunidade e o Controle Social: 

Neste tema foram construídas 16 propostas, apenas uma é relativa à contratualização:  
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4. Garantir que o Conselho Municipal de Saúde atue junto aos Conselhos Gestores Locais, 

à população e outros segmentos da comunidade, visando garantir a efetiva participação nas 

discussões inerentes às diversas demandas e necessidades locais (GUARULHOS, 2011, p. 23). 

 Eixo 5 - Relação Público x Privado e Financiamento: 

Apenas duas propostas foram apresentadas neste eixo, destaque para a proposta n2 que se 

refere ao tema de estudo: 

2. Contratualização de todas as unidades de saúde nas 3 esferas de governo 

(GUARULHOS, 2011). 

Neste relatório também é possível encontrar os encaminhamentos feitos à Conferência 

Estadual e Nacional de Saúde. Para a 6ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, foram 

levadas as seguintes propostas relativas à contratualização: 

 Eixo 2 – Participação da comunidade e controle social 

4. Implantar conselhos gestores nos hospitais do Estado e organizações sociais (OS), 

hospitais conveniados e prestadores e nos serviços conveniados como policlínicas e CAPS 

(GUARULHOS, 2011). 

Eixo 3 – Gestão do SUS  

Diretriz - Financiamento 

1. Ampliar os recursos de incentivos destinados aos hospitais filantrópicos 

contratualizados com o SUS visando o equilíbrio financeiro dos mesmos. 

2. Ampliar para os hospitais filantrópicos de Guarulhos que atendam 100% o Sistema 

Único de Saúde o Programa Pró Santa Casa da Secretaria de Estado da Saúde. 

5. Contratualizar todas as unidades de saúde nas três esferas de governo (GUARULHOS, 

2011, p. 32). 
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Já para a 14ª Conferência Nacional de Saúde, o Eixo 3 aparece com 2 propostas no tema 

da contratualização: 

Eixo 3 – Gestão do SUS 

Diretriz - Financiamento 

6. Contratualizar todas as unidades de saúde nas três esferas de governo. 

8. Ampliar os recursos de incentivos destinados aos hospitais filantrópicos 

contratualizados com o SUS visando o equilíbrio financeiro dos mesmos (GUARULHOS, 2011, 

p. 36-37). 

7.3.2 – Plano Municipal de Saúde 2010 a 2013 

 Após a V Conferência municipal em Saúde, foi construído e aprovado o Plano Municipal 

de Saúde em 14 de outubro de 2010, com intenções de trabalhar este Plano nos anos de 2010, 

2011, 2012 e 2013 com as seguintes diretrizes: 

 Garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde; 

 Agregar qualidade à assistência; 

 Agir inter setorialmente para promover a saúde; 

 Trabalhar de forma integrada constituindo redes de atenção à saúde. 

Este documento foi analisado e serão expostos abaixo, dados encontrados relativos à 

contratualização em serviços de saúde. 

Neste Plano, existe um capítulo específico sobre a Gestão em Saúde e um item relativo 

apenas à Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria. Segundo ele, o Complexo Regulador 

Municipal passou por uma reformulação em 2008 e foi dividido em 03 (três) áreas: Central de 

Regulação Ambulatorial – CRA, Central de Regulação de Urgência – CRU e Central de 

Regulação Hospitalar – CRH.  É relatado ainda que os trabalhos no setor de Regulação, 

Avaliação, controle e Auditoria funcionam de forma incipiente, o que é justificado pelo baixo 
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número de funcionários neste setor. Aponta-se a necessidade de reestruturação organizacional 

para se adequar à realidade do sistema municipal de saúde (GUARULHOS, 2010). 

Outro importante item em evidência no Plano é a Gestão do Trabalho, área criada pela 

SMS em 2006 com objetivo de valorizar o trabalho e o trabalhador do SUS, com os seguintes 

eixos no exercício de 2005 a 2009: 

 Processos seletivos e concursos públicos; 

 Admissão; 

 Movimentação de pessoal; e 

 Extensão da carga horária.  

Em janeiro de 2009, a SMS registrou um acréscimo de 12.3% de servidores sob 

Administração Direta, o que repercutiu em 31,9% de aumento no custo total com a folha de 

pagamento. Cabe lembrar que o Plano de Cargos Carreiras e Salários - PCCS foi implantado em 

abril de 2008 e estabeleceu um plano para os servidores da saúde regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT. Em dezembro de 2009, foi produzido uma tabela com dados 

quantitativos sobre a força de trabalho distribuída em Administração Direta, Municipalizados e 

entidades parceiras, cuja síntese segue abaixo: 

Tabela 3 – Quadro de Pessoal da SMS de Guarulhos em 2009. 

 Administração 

Direta 

Municipalizados Entidades 

Parceiras 

Total 

Número bruto de 

profissionais 

5961 183 1860 8004 

Porcentagem 74.47% 2.29% 23.24% 100% 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2009. 

 

Como se pode observar na tabela acima, a maioria dos trabalhadores (74,47%) 

encontram-se em regime de administração direta, seguido de entidades parceiras (23.23%) e por 

fim os trabalhadores municipalizados, que representam a minoria (2.28%).  
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No item de Auditoria Contábil de Contratos e Convênios, a SMS demonstra que se livrou 

de multas que poderiam ser impostas pelo Tribunal de Contas do Estado, pois realizou uma 

reorganização no ano de 2009 para executar a auditoria contábil de todos os contratos e 

convênios com o Terceiro Setor. Para este triênio relativo ao Plano Municipal de Saúde o desafio 

proposto é ter maior integração entre Auditoria Contábil e áreas técnicas responsáveis pela 

fiscalização dos Contratos e Convênios (GUARULHOS, 2010). 

O último capítulo do Plano Municipal em Saúde é voltado à Programação Pactuada. Um 

dos itens versa sobre a Gestão do Sistema Único de Saúde, discriminando nove diretrizes e 

objetivos. Abaixo destacam-se ações voltadas ao tema de trabalho: 

1) Ampliar e qualificar as áreas de Controle, Avaliação e Auditoria; 

Objetivo: aprimorar a gestão dos serviços de saúde no município, estruturar a SMS em 

todos os seus níveis de atuação, frente à realidade advinda com o Pacto pela Saúde 

2) Aperfeiçoar os contratos de gestão com os parceiros institucionais; 

Objetivo: Planejamento, execução, monitoramente e avaliação das ações estratégicas para 

a consolidação do modelo integrado da Gestão. 

A seguir será exposto um quadro referente ao planejamento para que essas ações ocorram 

no prazo estabelecido pelo Plano Municipal de Saúde: 
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Quadro 3 - Meta sobre a Programação Pactuada durante o Plano Municipal de Saúde de 2010 a 2013. 

 

Ações Indicador Programação / Meta 

2010 2011 2012 2013 

Sistematizar os processos de 

monitoramento dos contratos e convênios 

com prestadores contratados e conveniados 

Processos sistematizados Não Sim Sim Sim 

Criar estrutura organizacional para 

elaboração, avaliação e monitoramento dos 

contratos e convênios 

Estrutura criada Não Sim Sim Sim 

Contratualizar as unidades próprias de 

saúde 

Número de unidades 

próprias contratualizadas 

por ano 

10 15 15 10 

Sistematizar as rotinas e processos de 

auditoria assistencial da produção de 

serviços de saúde, públicos e privados, 

conveniados e contratados 

Rotinas e processos 

sistematizados 

Não Sim Sim Sim 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 

 

De acordo com a pesquisa de campo, é possível identificar que algumas metas não foram 

alcançadas, por exemplo a criação de uma estrutura organizacional para elaboração, avaliação e 

monitoramento dos contratos e convênios. Até o presente momento, não existe uma estrutura que 

avalie e monitore essa contratualização em serviços de saúde, sendo encontrada durante as visitas 

uma única Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato, que acompanha o maior 

contrato da SMS e cuja coordenação se ressentia de sua pouca estrutura e baixo nível 

operacional. 

Outro exemplo é a contratualização de unidades próprias de saúde cujo processo de 

planejamento se iniciou somente ao final do ano de 2013.  

 7.3.3 – Relatório de Gestão 

 Ao final de todo ano deve ser realizada uma avaliação de resultados, verificando se as 

metas propostas no Plano Municipal de Saúde (PMS) e na Programação Anual de Saúde foram 

alcançadas; o instrumento que sintetiza este processo é o Relatório de Gestão. A seguir serão 

analisados, com vistas à contratualização, todos os Relatórios relativos ao PMS de 2010/2013. 
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7.3.3.1 – Relatório de Gestão 2010 

Segundo diretrizes deste Plano, as áreas de avaliação, controle e auditoria deveriam ser 

ampliadas e qualificadas. Após leitura e análise do material, foram relatadas apenas ações 

relativas ao sistema logístico relacionadas à regulação, ouvidoria e auditoria. Não foi obtida uma 

resposta clara e objetiva que poderia esclarecer se de fato houve ou não esta ação. 

De acordo com as diretrizes do documento, deveria acontecer também no ano de 2010 o 

aperfeiçoamento dos contratos de gestão com os parceiros institucionais. Contudo, na análise 

realizada, não foi encontrada explicação operacional de como ocorreu esse processo, sendo 

justificada ao final do documento. Em sua análise e considerações finais, a SMS diz que nem 

todas as metas foram alcançadas e, portanto, foram reprogramadas para 2011; este é o caso do 

aprimoramento do processo de contratualização e monitoramento da rede interna. 

Um aspecto interessante que aparece nos relatórios de 2010, 2011 e 2012 é a distribuição 

da força de trabalho conforme tabela abaixo, que demonstra o peso considerável dos 

trabalhadores das entidades de direito privado:  

Tabela 4 – Quadro de pessoal da SMS de Guarulhos em dezembro de 2010. 

 Administração 

Direta 

Municipalizados Entidades 

Parceiras 

Total 

Número bruto de 

profissionais 

6432 175 2027 8634 

Porcentagem 74,50% 2.03% 23,47% 100% 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 

7.3.3.2 – Relatório de Gestão 2011 

 Como no ano de 2010 não foi possível alcançar a meta de aperfeiçoar os contratos de 

gestão com os parceiros institucionais, 2011 recebeu a tarefa de executar esta pendência. Foi 

possível verificar que ocorreram avanços nos acompanhamentos dos contratos de gestão e 
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convênios com prestadores, como produto do trabalho das Comissões de Acompanhamento. 

Embora tenha acontecido este avanço, o Relatório insiste em demonstrar que ainda havia 

necessidade da criação de uma estrutura organizacional para melhorar a efetividade destas ações. 

 Assim como em 2010, em 2011, deveriam ser ampliadas e qualificadas as áreas de 

avaliação, controle e auditoria; no entanto, neste relatório é explícito que estas áreas não foram 

ampliadas devido à insuficiência do quadro de trabalhadores e foi apontado que a estrutura 

organizacional da SMS deve se atualizar para conseguir assumir as responsabilidades advindas 

do Pacto de Gestão.  

Neste documento, também é exposta a distribuição atualizada da força de trabalho: 

Tabela 5 – Quadro de pessoal da SMS de Guarulhos em dezembro de 2011. 

 Administração  

Direta 

Municipalizados Entidades 

Parceiras 

Total 

Número bruto de 

profissionais 

6486 158 2334 8978 

Porcentagem 72,24% 1.76% 26% 100% 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2011. 

 

7.3.3.3 – Relatório de Gestão 2012 

 Como exposto nos itens anteriores, em 2012, também foi encontrado uma diretriz sobre o 

aperfeiçoamento dos contratos de gestão com os chamados parceiros institucionais; neste ano, 

assim como em 2011, também ocorreram avanços neste sentido, mas foi indicado que em 2013 

seria necessário rever as Comissões de Acompanhamento com foco nas redes de atenção. 

Em relação à ampliação e qualificação das áreas de avaliação, controle e auditoria foi 

demonstrado que não atingiram o resultado proposto, porque, até aquele momento, também não 

havia sido ampliado o quadro de trabalhadores, insuficiente para o cumprimento desta diretriz, o 

que colocava, para 2013, um desafio de captar esses profissionais especializados. 
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Abaixo a distribuição da força de trabalho neste ano, demonstrando aumento no número 

global de profissionais de saúde e elevação do percentual dos contratados pelas entidades de 

direito privado: 

Tabela 6 – Quadro de pessoal da SMS de Guarulhos em dezembro de 2012. 

 Administração 

Direta 

Municipalizados Entidades 

Parceiras 

Total 

 

Número bruto 

de profissionais 

 

6813 

 

152 

 

2599 

 

9564 

Porcentagem 71,24% 1,59% 27,17% 100% 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 

  

7.3.4 – Quadro de Pessoal da SMS 

Durante a análise dos Relatórios de Gestão, um item despertou atenção. Em todos os 

documentos havia uma distribuição da força de trabalho relativa à contratação pela administração 

direta, pelas entidades parceiras e também eram quantificados os trabalhadores com contrato 

municipalizado. Essa divisão era exposta em cada um dos Relatórios, porém sem a análise e 

comparação com o ano anterior, portanto fez-se interessante uma análise da evolução da forma de 

contratação pela SMS conforme apresenta a tabela: 
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Tabela 7 – Distribuição do quadro de pessoal da SMS de Guarulhos entre 2008 e 2012. 

Forma de contratação 2008 2009 2010 2011 2012 

Administração direta 5250 5961 6432 6486 6813 

70% 75% 74,5% 72% 71% 

Municipalizados 221 183 175 158 152 

3% 2% 2% 2% 2% 

Entidades Parceiras 2026 1860 2027 2334 2599 

27% 23% 23,5% 26% 27% 

Total de Trabalhadores: 7497 8004 8634 8978 9564 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Guarulhos – Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 

 

Como podemos observar na tabela acima, houve um crescente investimento em força de 

trabalho; de 2008 a 2012 houve um acréscimo de 2067 novos trabalhadores, contratados em três 

diferentes modalidades contratuais.  É interessante notar que apenas os trabalhadores 

municipalizados tiverem um decréscimo no número total, um valor de menos 69 trabalhadores 

municipalizados em cinco anos.  

O aumento mais significativo foi na administração direta, na qual, neste período de tempo 

ocorreram 1563 novas admissões, um valor quase três vezes maior que a diferença de contratação 

por entidades parceiras, que tiveram um acréscimo de 573 novos integrantes na força de trabalho 

nestes 05 anos analisados. 

7.3.5 – Decreto Municipal n28722/2011 

 Em 07 de abril de 2011, foi editado o Decreto Municipal n28722 regulamentando o 

artigo n116 da Lei Federal n8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. De acordo com o acompanhamento do processo de contratualização 

analisado durante pesquisa de campo, todo e qualquer contrato de gestão e convênio segue à risca 

as disposições do referido decreto. Por isso será realizada uma análise do conteúdo deste 

documento e serão destacados os itens mais significativos do ponto de vista da contratualização.  
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Nesta análise, serão citados diversos incisos importantes para este processo. São de 

grande valia a exposição e a análise de cada item para entender como funciona “pari passu” a 

contratualização em serviços de saúde neste município. 

 O artigo 2 deixa claro que a Administração Pública poderá realizar procedimento de 

chamamento público para alcançar um maior número de interessados em celebrar convênio com 

intuito de selecionar o projeto ou entidade que traga mais eficácia ao objeto do ajuste. É 

importante destacar que este artigo proporciona a opção de realizar o chamamento público ou 

não, em nenhum momento é colocado como processo obrigatório. 

 De acordo com o artigo 3, qualquer interessado em celebrar convênio, deverá apresentar 

no mínimo os seguintes requisitos: 

I - área de atuação do interessado;  

II - objetivos que serão alcançados com o convênio;  

III - descrição de metas quantitativas e qualitativas, com previsão de início e fim;  

IV - pretensão de recursos financeiros oriundos do Poder Público, bem como plano e 

cronograma de desembolso;  

V - contrapartida a ser oferecida pela Convenente, oriunda de recursos próprios ou de 

terceiros, assim como plano e cronograma de desembolso para aplicação desta, nos termos do 

artigo 14 deste Decreto; 

Durante a pesquisa não houve acesso a este documento, apenas os contratos finais 

assinados por ambas as partes. 

Segundo o artigo n4, todo convênio deverá ter seu Plano de Trabalho aprovado pelo seu 

órgão Concedente ou pelo Conselho Municipal da área interessada. Foi observado que nos  

contratos analisados existia esta aprovação exclusivamente pelo responsável máximo do órgão 

concedente.  
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De acordo com o artigo n 16, após firmado o convênio, deverá ser publicado no Diário 

Oficial do Município contendo no mínimo os seguintes elementos: 

I - instituição privada beneficiada;  

II - objeto do convênio;  

III - prazo de duração do acordo;  

IV - recursos públicos envolvidos; e  

V - servidor Público responsável. 

E, segundo o artigo n 17, existem cláusulas necessárias que devem existir em qualquer 

minuta de convênio, são elas:  

I - o objeto e seus elementos característicos, em conformidade com o estabelecido no 

Plano de Trabalho, que integrará o termo celebrado, independentemente de transcrição;  

II - os direitos e obrigações do Órgão Concessor e do ente Convenente, nestas englobada 

a contrapartida não-financeira;  

III - as penalidades cabíveis ao Convenente, em caso de descumprimento do convênio, e 

hipóteses de denúncia;  

IV - o valor total dos recursos a serem repassados, assim como o crédito pelo qual correrá 

a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, 

além da declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos para cobertura de cada 

parcela da despesa a ser transferida no exercício e o impacto orçamentário para as parcelas dos 

exercícios seguintes; 

V - o cronograma de desembolso conforme o Plano de Trabalho, incluindo os recursos da 

contrapartida financeira pactuada, quando houver;  

VI - a vigência do convênio, fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do 

objeto e em função das metas estabelecidas;  
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VII - a vinculação a eventual edital de chamamento público, ao Termo de Convênio e ao 

Plano de Trabalho;  

VIII - a legislação aplicável ao convênio e especialmente aos casos omissos;  

IX - a definição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanescentes na data 

da conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, 

produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente; e  

X - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução do convênio. 

Em todos contratos consultados, existiam claramente a definição de todo estes itens 

expostos acima, percebido como um pré-formato contratual, uma espécie de um formulário 

básico que não pode ser finalizado enquanto não forem preenchidos todos estes itens necessários. 

De acordo com o DM em seu artigo n27, o convênio pode ser rescindido a qualquer 

momento, a depender dos seguintes itens: 

I - o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  

II - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidade de natureza grave, falsidade ou 

incorreção de informação em qualquer documento apresentado;  

III - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

IV - a falta de apresentação da Prestação de Contas nos prazos estabelecidos; e  

V - a rejeição das contas apresentadas pela entidade. 

 Durante a pesquisa de campo, acompanhamento dos processos, participação em reunião 

da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato e entrevistas com os responsáveis 

pela contratualização, foi percebido que nenhum dos atuais prestadores teve seu contrato ou 

convênio rescindido, pois todos estes itens acima foram devidamente preenchidos e devolvidos à 

Administração Pública. No entanto, alguns dos parceiros, em diversos momentos, deixaram de 
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atingir metas e/ou até o presente momento não atingem, e mesmo assim continuam executando os 

serviços e recebendo todos os insumos previstos em contrato. 

7.3.6 – Consulta Pública n20 

Com o intuito de reunir contribuições de diversos setores da sociedade em vários temas de 

saúde, o SUS utiliza o mecanismo da chamada “Consulta Pública”, uma ferramenta que 

possibilita participação democrática e transparente de todos os cidadãos para contribuição e 

orientação em ações de saúde no país (BRASIL, 2012). 

Atualmente, o Ministério da Saúde possui em aberto algumas Consultas Públicas e, dentre 

elas, existe uma que será a norteadora para a contratualização de serviços de saúde no país: a 

chamada Consulta Pública n20. 

 Esta Consulta, criada em 01 de novembro de 2012, regulamenta as diretrizes operacionais 

da contratualização hospitalar no âmbito da Política Nacional de Atenção Hospitalar no SUS.  

 De acordo com o artigo n2 desta Consulta, contratualização é: 

[...] o processo de formalização da relação entre o gestor municipal e/ou estadual e/ou 

distrital de saúde e o hospital prestador de serviços, públicos e privados com ou sem fins 

lucrativos, por meio de contrato, convênio ou congênere, obedecendo ao disposto na 

Política Nacional de Atenção Hospitalar – PNHOSP. (BRASIL, 2014, p.2).  

 

 Conforme o capítulo III, artigo n8, a contratualização deve se organizar nos seguintes 

eixos: 

 Gestão; 

 Assistência; 

 Ensino e Pesquisa; e  

 Avaliação. 

Abaixo será exposto o conteúdo sintetizado dos eixos desta Consulta: 

Eixo da Gestão: 

Compete às Secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal: 
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I. Definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos 

estabelecimentos hospitalares;  

II. Definir os serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial do hospital 

e as necessidades epidemiológicas e sócio-demográficas da região de saúde;  

III. Realizar a regulação assistencial dos serviços de atenção à saúde contratualizados;  

IV. Controlar e avaliar as ações e serviços de saúde prestados; 

V. Estabelecer os fluxos de referência e de contra referência de abrangência municipal, 

regional, distrital e estadual de acordo com o pactuado em CIB e/ou CIR;  

VI. Definir os pontos de atenção para a continuidade do cuidado após alta hospitalar;  

VII. Implantar a Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratos;  

VIII. Prestar contas aos fóruns colegiados institucionais do desempenho dos hospitais 

contratados;  

IX. Cumprir as regras de alimentação e processamento dos sistemas de cadastro de 

estabelecimentos de saúde/SCNES e da produção das ações e serviços de saúde/ SIA e SIH, além 

dos demais sistemas de informação estabelecidos pelo gestor no ambito da atenção hospitalar no 

SUS;  

X. Financiar, de forma tripartite, as ações e serviços de saúde executadas pelos hospitais. 

Eixo da Assistência 

Compete aos Estados, Municípios e Distrito Federal:  

I – Regular, monitorar e avaliar os serviços assistenciais executados pelo hospital;  

II - Assegurar a continuidade do cuidado nos outros pontos de atenção da Rede de 

Atenção a Saúde - RAS após a alta hospitalar;  

III - Garantir a qualidade da assistência prestada. 
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` Eixo da Avaliação  

Compete aos Estados, Municípios e Distrito Federal:  

I - Monitorar e avaliar o cumprimento das metas contratadas;  

II - Realizar visita in loco regularmente;  

III - Garantir representação dos trabalhadores dos hospitais nos processos avaliativos;  

IV - Avaliar a satisfação dos usuários;  

V - Garantir o funcionamento da Comissão Permanente de Acompanhamento de 

Contrato;  

VI - Garantir avaliação conjunta e o retorno dos resultados das avaliações de desempenho 

aos estabelecimentos hospitalares.  

VII - Monitorar a execução orçamentária mensal e anual e zelar pela adequada utilização 

dos recursos contratados. 

Eixo ensino e pesquisa  

Compete aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal:  

I. definir prioridades para a formação e qualificação de profissionais para atuação nas 

Redes de Atenção à Saúde;  

II. induzir a integração das práticas de ensino-serviço à realidade das Redes de Atenção à 

Saúde;  

III. induzir a oferta de vagas para estágio de graduação e vagas para a pós graduação, 

especialmente em residências nas especialidades e regiões prioritárias para o SUS;  

IV. definir as linhas de pesquisa para os hospitais contratualizados, alinhadas às 

necessidades locais e regionais de saúde e às políticas prioritárias do SUS;  



  

55 

 

V. estimular, apoiar e financiar o desenvolvimento de pesquisa nos hospitais, em parceria 

com Instituições de Ensino e outras instâncias de governo; 

De acordo com o capítulo IV artigo n18 desta Consulta, o processo de contratualização 

deverá ocorrer por meio de instrumento contratual entre o órgão público e o prestador sob sua 

gestão, com definição de regras contratuais, metas, indicadores de acompanhamento e recursos 

financeiros da atenção hospitalar. 

O instrumento contratual deverá conter: 

I – O corpo do contrato, convênio ou congênere propriamente dito, com vigência de 60 

meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, conforme previsto na Lei Federal nº 

8.666/1993, e respeitando legislação específica de estados e municípios, no que couber.  

II – O Plano Operativo Assistencial – POA. 

Segundo o artigo n21, o POA é a ferramenta de operacionalização das ações e serviços 

dos eixos citados acima. Este Plano poderá ter validade entre 12 e 24 meses, poderá ser alterado 

em qualquer momento quando acordado entre as partes e poderá ser renovado após a validade. O 

POA deverá conter: 

I – a definição de todas as ações e serviços de saúde, nas áreas de assistência, gestão, 

ensino e pesquisa, que serão prestados pelo hospital;  

II – a definição de metas físicas com os seus quantitativos na prestação dos serviços e 

ações contratados;  

III – a definição de metas qualitativas na prestação das ações e serviços contratados.  

IV – a definição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos;  

V – a definição de indicadores para avaliação das metas e desempenho organizacional;  

VI – a definição do teto financeiro mensal pactuado e sua variação de acordo com o 

cumprimento das metas.  
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Segundo o artigo n29, os órgãos públicos deverão realizar o monitoramento e avaliação 

dos serviços prestados por meio de sistema de informações oficiais, visitas in loco e auditorias. 

De acordo com o artigo n30, deverá ser instituída uma Comissão Permanente de 

Acompanhamento de Contrato no prazo máximo de 30 dias após assinatura do contrato. Esta 

deve se encontrar, no mínimo, trimestralmente para acompanhar a execução das ações e serviços 

prestados. Terá as seguintes atribuições: 

I - avaliação e cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras;  

II - avaliação da capacidade instalada;  

III - readequações das metas pactuadas, dos recursos financeiros e outras que se fizerem 

necessárias.  

A Consulta Pública n 20 diz que o gestor local deverá publicar em Diário Oficial a 

formação da Comissão. Segundo a Consulta, a composição mínima deverá ter: 

I – 02 representantes do gestor municipal e/ou estadual e/ou Distrito Federal;  

II – 02 representantes do hospital;  

III – 02 representantes do Conselho Municipal/Estadual de Saúde;  

IV – 01 representante do Conselho de Secretários Municipais – COSEMS, quando o 

hospital for de abrangência regional.  

Esta consulta também orienta a forma de repasse dos recursos financeiros. De acordo com 

o art. n 32, a alocação destes deverá ser definida por orçamentação global mista, isto é, um valor 

pré-fixado e um valor pós-fixado. 

Segundo o art. n 33, parágrafo 1, o valor pré-fixado deverá ser composto pela: 

[...] série histórica da média mensal dos últimos 12 meses da média complexidade e 

demais incentivos financeiros, remunerada de acordo com um valor pactuado entre 

gestor e prestador de serviço hospitalar, vinculados ao alcance das metas de 

qualiquantitativas. (BRASIL, 2014, p. 21). 
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E o valor pós-fixado deverá ser composto pelo: 

[...] valor dos serviços de Alta Complexidade e do Fundo de Ações Estratégicas de 

Compensação – FAEC, calculados a partir de uma estimativa das metas físicas, 

remunerados de acordo com a produção apresentada pelo hospital e autorizada pelo 

gestor municipal ou estadual ou Distrital. (BRASIL, 2014, p. 21). 

 

De acordo com o art. 36, o repasse dos recursos financeiros fica dependente do 

cumprimento das metas qualitativas e quantitativas contratualizadas no POA, devendo ser 

distribuída da seguinte forma: 

I - quarenta por cento (40%) do valor pré-fixado será repassado, mensalmente, 

condicionados ao cumprimento do percentual das metas de qualidade discriminadas no POA.  

II - sessenta por cento (60%) do valor pré-fixado será repassado, mensalmente, 

condicionados ao cumprimento do percentual das metas quantitativas discriminadas no POA. 

7.4 – Análise das Entrevistas 

7.4.1 – Representante dos usuários no Conselho Municipal de Saúde 

A representante dos usuários do SUS do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos há 

aproximadamente dois anos, é também membro integrante do Conselho Gestor do Hospital 

Pimentas Bonsucesso. Recentemente tem participado das reuniões da Comissão Permanente de 

Acompanhamento de Contrato do prestador de serviços deste hospital. É formada em biologia, 

trabalha em uma função administrativa em um Sindicato.  

Esta importante militante do SUS expôs sem receio seu ponto de vista sobre a 

contratualização no município de Guarulhos. Abaixo foi construído um quadro para facilitar a 

organização da análise: 
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Quadro 4 – Síntese da análise de conteúdo da entrevista com a representante dos usuários do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

Gestão 

 

 

Controle Interno 

 Participação dos representantes dos 

usuários no CMS na CPAC; 

 Participação dos usuários voltada 

apenas à prestação de contas; 

 Contratualização de todas OS; 

 Acesso a informação pelos 

representantes dos usuários; 

 Prestação de Contas pela Os; 

 Vantagens e desvantagens da gestão 

por OS. 

 

Organização 

do Trabalho 

 

Ambiente de Trabalho 

 Clima Organizacional; 

 Compromisso dos trabalhadores da 

administração direta. 

Papel da corporação médica  Consciência profissional. 

Assistência Acesso / Qualidade  Acesso ao serviços; 

 Tempo de espera para atendimento. 
  

A seguir será realizada uma síntese do resultado da entrevista conforme organizado 

acima. 

Em relação à gestão, a usuária do SUS de Guarulhos fez questão de discorrer sobre o 

controle pelo CMS e a fragilidade da participação de representantes dos usuários do Conselho nas 

Comissões Permanente de Acompanhamento de Contrato: 

 [...] ninguém do Conselho Municipal de Saúde participa da comissão de 

acompanhamento da gestão da Santa Casa. [...] Existe, assim, uma proteção. Não sei 

qual proteção [...]. 

A diferença tá aí. Só tem usuário na SPDM. 

Eu já questionei [...] eles alegaram [...] ninguém se interessou. [...] Aí você vai falar o 

quê? 

[...] porque eu falo que o papel do usuário é fundamental. Se o usuário questionasse e 

participasse e ele avançava na discussão dentro do conselho municipal […]. 

[...] agora saúde da família não. O pessoal que vem de São Paulo, bota um gerente que 

não aceita muito a participação da comunidade [...]. 
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Ainda em relação ao controle pelo CMS, opinou sobre a participação voltada apenas à 

prestação de contas: 

E nós usuários acompanhamos só a prestação de contas [...]. 

Na dimensão da CPAC, a entrevistada fez a observação que deveria haver 

contratualização de todas as OS: 

[...] o que eu acho, é que todas essas OS deveria ter essa comissão de acompanhamento, 

que realmente fizesse um aprofundamento [...]. 
 

Outra importante fala que mereceu destaque foi a falta de acesso a informações pelos 

usuários; a usuária questiona o motivo de não repassarem todas as informações à população: 

Por que não repassa pra gente. Por quê? 

[...] eu acho... eu sempre acho que a secretaria sabe mais do que a gente sabe [...]. 

 

Uma subcategoria destacada demonstra a dificuldade dos ditos parceiros realizarem a 

prestação de contas: 

[...] a OS [...] E é complicado esse pessoal. É mais complicado do que a Santa Casa. [...] 

É um pessoal muito assim... fechado. [...] eles não gostam de prestar contas. Não... é 

complicado. 

Em sua última consideração relativa ao controle interno, a militante expõe falas 

contraditórias sobre as vantagens e desvantagens da gestão por OS: 

[...] as vantagens, eu vejo que eles têm que cumprir o contrato... aquelas metas que foi 

feita no contrato. Isso aí as OS. A qual o serviço, os trabalhadores, os funcionários 

concurso de carreira não tem esse compromisso [...]. 

Eu acho que nesse momento ainda as OS é a única solução. Nesse momento! Mas não 

concordo em nenhum momento com as OS. Que eu acho que as OS elas veio pra... pra 

mudar todo um...uma forma de privatizar a saúde. Já que os governos não tá dando 

certo,vamos arranjar outro jeito [...] Ganhar dinheiro. Então as OS veio pra isso. Só 

mudou a forma de ganhar dinheiro. 

Em relação à Organização do Trabalho, foi encontrada uma categoria relativa ao 

Ambiente de Trabalho; nesta, a entrevistada expõe o clima de tensão existente entre os 

trabalhadores das Organizações Sociais: 

[...] a empresa em si... ela começa [...] Criar aquele clima de tensão entre os funcionários 

como se fosse todo mundo mandado embora, entendeu? Então a desvantagem também tá 

aí. Cria um ambiente muito ruim, as OS. É como se fosse empresa mesmo, aquele 

negócio que, tô administrando, se não der certo, ferrou. Entendeu? E eles fazem isso. 
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Cria aquele terror entre os funcionários. [...] que no serviço público não tem, [...] o 

pessoal fica tranquilo. Eles sabem que não vão ser mandados embora mesmo. Aí é o que 

eu vejo a diferença que existe e as vantagens [...]. 

 

Após criticar a Organização do Trabalho realizada nas parcerias, a militante também 

opina e explicita a falta de compromisso dos trabalhadores da administração direta: 

[...] hoje as OS não seriam o ideal, mas também os profissionais de saúde da rede 

pública deveriam ter mais compromisso [...]. 

 

Durante a entrevista, questionou o papel da corporação médica, disse existir uma 

consciência elitizada, que prejudica o Sistema: 

O médico que se formar hoje tivesse outra consciência, que não é essa consciência 

elitizada. Quando eu falo consciência elitizada, é... ele tá se formando pra ganhar 

dinheiro. Eu acho que não dá pro médico pensar em se formar só pra ganhar dinheiro. Eu 

acho que ele tem que se formar exatamente pensando que vai salvar vidas. 

 

Ao final da entrevista, a representante do CMS relatou desafios relativos à Assistência, o 

terceiro tema desta análise. A primeira categoria é referente ao acesso por parte dos usuários e os 

problemas como a falta e/ou restrição do acesso que a população enfrenta nas unidades 

administradas pelas OS: 

Eu questionei ela do... eu falei com ela que [...] Que os guardas de lá não é controlador 

de acesso, [...] Eles não deixam você entrar pra falar com ninguém. Por exemplo, parente 

acompanha, na Santa Casa no caso PA Paraíso, o parente tem que ficar do lado de fora. 

[...] Que a prefeitura, pelo fato de não conseguir administrar tudo isso, prefere fazer vista 

grossa, coisa parecida, não sei. 

 

 Outro problema citado é a evasão do usuários após a demora no atendimento: 

[...] por que tem evasão? Evasão é exatamente porque demora no atendimento. 

Independente de qual OS que é […]. 

[...] o usuário se cansa, vai embora porque se cansou [...]. 

 

 

7.4.2 – Diretor do Complexo Regulador 

O diretor de Complexo Regulador é formado em medicina, é funcionário de carreira há 

mais de uma década no município de Guarulhos.  

Durante a entrevista, ele respondeu todas as perguntas feitas sobre a responsabilidade da 

regulação no processo de contratualização de serviços de saúde no município. Abaixo foi 

construído um quadro para facilitar a organização da análise de acordo com os principais temas, 

categorias e subcategorias presentes na entrevista:  
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Quadro 5 – Síntese da análise de conteúdo da entrevista com o diretor do complexo regulador 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

Controle Interno 

 Regulamentação e critérios de 

contratualização da SMS; 

 CPAC; 

 Complexo Regulador 

 Avaliação e ( re)programação; 

 Contrato de Gestão; 

 Equipe do Nível Central; 

 Repasse Integral aos filantrópicos. 

Relação com a SES  Pactuação. 

 

A análise desta entrevista teve como resultado um tema com duas categorias e diversas 

subcategorias. A seguir será realizada uma síntese desta entrevista conforme organização acima.  

 Gestão foi o tema encontrado com a primeira categoria sobre o controle interno feito pela 

SMS e a primeira subcategoria sobre a ausência de regulamentação e critérios de 

contratualização; pode-se perceber um grande conhecimento e experiência por parte do 

entrevistado, que explicou como ocorre este processo: 

[...] é um processo relativamente, é... novo [...] Quer dizer, até 2006 ninguém trabalhava; 

pouca gente trabalhava nessa lógica, de fazer o acompanhamento dessa forma. E com a 

contratualizão e [...] isso ficou centrado em cima da comissão de acompanhamento. E a 

gente tem aqui no município também essa dificuldade de conseguir fazer com que as 

comissões avaliem de forma sistemática, emitam um relatório parecer que possa ir pra 

um nível superior pra, pra ver até a questão do repasse dos recursos aí [...] Os recursos 

financeiros. 

[...] não existe um documento padrão, é, sobre a forma de você [...] fazer o plano 

operativo, [...] a consulta pública ao cliente que agora recente [...] que não foi ainda 

regulamentado, è que tenta aprimorar um pouco mais essa questão da contratualização 

[...]. 

O gestor também explicou como trabalha a CPAC e seus desafios com a formação da 

equipe: 

[...] pros contratos a gente não tem a comissão de acompanhamento, tem só pros 

convênios de contratualização [...]. 

A comissão normalmente ela é paritária [...] Então são dois componentes da instituição, 

do prestador, e dois da secretaria da saúde. 
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Em 2005, 2006, quando saiu a portaria não se falava de, do conselho tá participando, 

mas depois na, com a questão [...] do fortalecimento [...] do controle social [...] alguns já 

têm um membro do conselho também.Conselho municipal. 

O problema das comissões [...] As pessoas que estão envolvidas nas comissões às vezes 

não fazem só isso [...] Eles estão envolvidos com uma série de outras atividades. E além 

disso essa atribuição de fazer avaliação do, das metas atingidas ou não atingidas. 

O entrevistado respondeu sobre o papel do Complexo Regulador no processo de 

contratualização, a formulação, avaliação, monitoramento e controle das metas definidas nos 

contratos: 

Dentro daquilo que tá contratualizado, é... todo processamento é feito aqui. Eles 

encaminham a base de dados pra cá todo final de mês. A gente processa isso. Emite um 

relatório. Relatório mensal [...] Qual era a meta do mês. Quanto foi produzido [...] E a 

cada quadrimestre a gente fecha o relatório... Aí eu acabo emitindo um parecer. Aí 

falando, atingiu ou não atingiu. Quanto ficou acima ou abaixo e qual a diferença que 

deve haver em favor do município ou não. Isso vai pro gabinete e o gabinete 

precisamente encaminha pra comissão de acompanhamento pra ter um parecer deles 

também. 

Toda a parte do monitoramento das metas, eles acabam ficando aqui. 

Na verdade a gente colabora na elaboração do plano operativo do prestador. Então 

levanta os dados, discute com o prestador. Vê a necessidade do município, que consta 

aqui na nossa regulação. Vê a capacidade do prestador de ofertar os serviços e se pactua 

um plano operativo. [...] aprovada [...] pelo estabelecimento prestador, aí ele vai pro 

gabinete [...] Tendo a aprovação vai pro Silvio e ele efetiva, através do termo de 

aditamento, esse plano operativo. Com esse plano operativo vigente. O que tá pactuado 

lá vem pra nossa avaliação e controle [...] E vai pra nossa regulação. A avaliação e 

controle vai depois controlar, fazer esses relatórios [...]. 

Regula, avalia e controla. Processa o faturamento. Vai pro pagamento. Emite o relatório 

e depois a gente fica na dependência das comissões de acompanhamento e de alguma 

outra, é... autorização pra eventuais estornos ou não [...]E depois tem a auditoria que faz 

parte do departamento, e que eventualmente também acaba desencadeando algumas 

auditorias. 

 

A quarta subcategoria encontrada é relativa ao planejamento; o gestor demonstrou que a 

avaliação é feita e que com ela pode-se reprogramar as metas, mas que atualmente, com a atual 

disposição de estrutura física e força de trabalho, este processo acaba por ser lento e gera déficit 

para a contratualização: 

[...] é lógico que a contratualização, ela traz uma facilidade muito grande de você, 

primeiro, é... avaliar aquilo que você programou e aquilo que você pactou, se ta sendo 

realizado ou não. E existe a possibilidade de você re-programar também. Essa re-

programação, nem sempre a gente tem agilidade suficiente por conta da avaliação das 

comissões. [...] emito um relatório quadrimestral, [...] de janeiro a abril. Eu vou emitir 

esse relatório aqui metade de maio mais ou menos, que é quando a gente já processou o 

faturamento de abril, já foi pro ministério, né. Já foi apresentado. [...] Então chega, às 

vezes, no final do quadrimestre, com déficit muito grande. 
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E outra coisa. Não é simplesmente fazer a proposta. Tem que fazer a proposta, tem que 

ser objeto de um termo de aditamento, que vai pro financeiro, que também não é 

imediato. Tem que passar no nosso jurídico. Então, esse processo das comissões e 

acompanhamento, é o que a gente, eu acho, vai ter que investir mais aqui no município, 

pra tentar, é, corrigir essas distorções que vêm ocorrendo. 

 

O gestor também comentou sobre os tipos de contrato e disse não haver nenhum contrato 

de gestão no município de Guarulhos: 

Nós não temos nenhuma organização social aqui. O que a gente tem lá no Pimentas é a 

SPDM [...] que aqui não tá como organização social. 

Durante a entrevista, um dos momentos mais enfatizados pelo gestor foi sobre a 

insuficiência da equipe do nível central. Disse ser necessária uma nova organização com a vinda de 

novos funcionários capacitados para trabalharem com a contratualização de serviços de saúde: 

 A dificuldade que tem [...] é... Necessidade que a gente tem de começar a ter uma 

capacitação melhor das comissões de acompanhamento [...] Em abril desse ano nós 

começamos um processo articulado com o departamento de articulação das redes de 

atenção à saúde, e começar a capacitar [...] Começando pelo nível de... Central aqui. É... 

Depois nós tivemos um segundo encontro em maio. [...] Com a gerência das unidades de 

saúde. Até pra entender o que é contratualização. Quais são, qual que é o impacto que a 

gente (?) no processo de contratualização [...].  

Um fator limitante dentro do departamento em todas as áreas, aí é o fator de recursos 

humanos [...] Então a quantidade de pessoas é muito pequena pra as atividades que a 

gente tem. Em todas as áreas aqui. [...] existe a necessidade da [...] de contratação de 

RH. Contratação é difícil. Você não contrata pronto um profissional [...] capacitados pra 

desencadear essas ações. Principalmente agora que são controle, regulação e auditoria 

[...]. 

O responsável pelo Complexo Regulador explicou que o pagamento ao prestador de 

serviço deveria ocorrer de acordo com a meta alcançada, mas a prefeitura tem realizado um 

repasse integral aos filantrópicos conforme valores pré-fixados: 

A forma de pagamento também [...] é aquela também que foi estabelecida pela portaria 

1421 atrás, que é o repasse de 90% em cima das metas físicas [...] o recurso é repassado 

de forma pré-fixada. Então antes do faturamento, do processamento, a gente já repassa 

[...] Então 90% em cima de metas físicas e 10% em cima de metas de qualidade. [...] as 

metas físicas a gente consegue avaliar aqui, atingimento ou não. As metas de qualidade 

aí não tem jeito, aí tem que ser pela própria comissão de acompanhamento mesmo. 

Na segunda e última categoria encontrada, o entrevistado discorre sobre a relação com a 

Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a ausência de pactuação. Segundo ele, no município há um 

tipo de contrato chamado de Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos, pois existem 
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hospitais estaduais presente em Guarulhos, mas não existe e nunca existiu nenhuma conversa 

para pactuação do serviço entre município e estado, apenas uma negociação entre SMS e 

representantes dos prestadores de serviço: 

Padre Bento tem o HGG que a gente deveria [...] segundo a legislação, ter lá os termos 

de compromisso, os protocolos de compromisso entre... entre entes públicos [...] Isso 

nunca aconteceu. [...] a pactuação [...] do gestor municipal com o gestor estadual daquilo 

que ele vai realizar no município. Isso aqui não existe. Os dois [...] tanto o HGG, o 

Hospital Geral de Guarulhos, que é um hospital geral, quanto o Hospital Padre Bento, 

também é um hospital geral, eles tão sob a gestão direta da secretaria de Estado, e eles, 

é... definem, a secretaria de estado define o que eles vão fazer [...]. 

Então a doutora Madalena no Padre Bento e o Dr. Alexandre no HGG. É... uma vez por 

mês a gente faz uma mesa de pactuação hospitalar de urgência/emergência. Não vem o 

representante direto da secretaria estadual, mas os dois prestadores estão aqui [...]. 

Para finalizar esta análise, é importante ressaltar que, em nenhum momento, o gestor citou 

o trabalho relativo ao controle externo feito pelo TCE ou pelo Ministério Público. 

7.4.3 – Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde 

O diretor do departamento financeiro é formado em história e trabalha em Guarulhos 

desde 1990. Já atuou como gerente do fundo municipal de saúde e também no setor da educação; 

em 2009 foi convidado para ser diretor pela Secretaria de Saúde. 

 Respondeu todas as perguntas de forma clara e segura, resultado de anos de experiência 

adquirida ao longo da atuação em gestão pública de finanças. As respostas foram organizadas 

conforme o quadro: 
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Quadro 6 – Síntese da análise de conteúdo da entrevista com o diretor do departamento administrativo  

e financeiro da saúde. 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

Gestão 

 

 

Controle Interno 

 Critérios de contratualização da SMS; 

 Articulação entre departamentos da 

SMS; 

 CPAC; 

 Periodicidade das reuniões com 

parceiros; 

 Vantagens e desvantagens dos 

modelos administrativos de gestão; 

Controle externo  Papel do TCE 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, para um tema foram encontradas quatro 

categorias e diversas subcategorias. A seguir será realizada uma síntese desta entrevista conforme 

organização acima.  

Durante análise da categoria relativa ao controle interno feito pela SMS, foram 

encontradas diversas subcategorias.  A primeira são os critérios de contratualização da SMS. O 

gestor contou qual o ordem do processo de contratualização para que ocorra a escolha entre 

modelos de administração de gestão no município de Guarulhos: 

[...] a primeira coisa é definir [...] o modelo de gestão [...] se o modelo é com a 

terceirização, que eles chamam, ou contrato de gestão, [...] e cria as metas; e é a 

secretaria que vai definir as metas. 

Primeira administração direta. Ou, né? A administração direta através de OS. Que é 

administração direta. Depois filantrópicos... Depois privado.  

[...] o nível de comprometimento com a folha de pagamento da prefeitura. [...] só 

possibilita comprometer 54%. Então, o secretario gostando ou não gostando, o prefeito 

gostando ou não gostando, se ele abrir um serviço de saúde com administração direta, 

ele vai engrossar o percentual da folha de pagamento. 

 

Outro ponto que mereceu destaque foi a fragilidade de articulação entre os departamentos 

da SMS; pode-se perceber que os responsáveis pela contratualização trabalham de forma 

parcelada e que não existe um setor responsável pela contratualização: 
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Com os contratos de gestão, na verdade assim, cada um tá cuidando de um pedacinho, 

[...] Eu cuido de uma parte, você da comissão cuida de outra. 

Tá segmentado [...] devia ter um que, de fato coordenasse. 

E essa articulação hoje, ela é falha. É um buraco. 

O gestor também explicou que a CPAC possui membros que não têm dedicação exclusiva 

a esta função, são funcionários de outros setores convidados a participar e que acumulam cargos: 

Ninguém é muito voluntário (RS). A lógica da organização. Ninguém é assim, quer né? 

Porque, são coisas complexas, difíceis e, são cumulativas. Bom, você não... isso que é o 

defeito. A gente tem que acumular [...]. 

Importante ponto destacado durante a entrevista foi a periodicidade das reuniões com 

parceiros, algo previsto em documentos do MS, mas, ao que parece não existe uma efetiva rotina 

de reuniões: 

[...] quando tem um problema, se reúne. 

Tem um buraco [...] Em tese, é de 4 em 4 meses. Assim como qualquer outra, eu acho. 

Tem tudo a mesma regra. Se tão se reunindo ou não, aí eu não sei. 

 

Durante a entrevista o diretor, fez algumas considerações contraditórias sobre as supostas 

vantagens e desvantagens dos modelos administrativos de gestão: 

Qual é a vantagem? Bom, a vantagem pra mim é assim; se a prefeitura fizesse por 

administração direta ia ser pior o serviço e ia ser mais caro. Por quê? Porque a prefeitura 

tem essas regras da lei de licitação, do concurso publico, a gestão no serviço publico é 

complicado. Então aqui, é... Assim, em minha opinião pessoal eu acho que é mais 

vantagem a gente controlar do que executar. 

[...] funcionário publico, aí... [...] O pessoal é folgado, entendeu? 

[...] organização social [...] é fazer o que é mais fácil pra ela, não o que é melhor pro 

município. Então tem essa relação também conflituosa [...]. 

[...] nem sempre a instituição que a gente contrata também quer fazer exatamente o que o 

município quer, porque tem uma série de interesses no desenvolvimento da própria 

instituição [...]. 

[...] as regras estabelecidas aqui no Brasil pro serviço público, elas já são bem, é... 

digamos assim, na minha opinião, dificultadoras de uma boa execução do serviço 

público. 

Lógico que, por exemplo, a estabilidade do funcionário publico é uma coisa pra não 

permitir que haja uma intervenção política, [...] Mas existe também, tem um outro lado 

da história que é a acomodação, né? A falta de produtividade. Então tem essas duas 

coisas. Então um modelo do serviço publico, ele é complicado, acho que precisa ser 

revisto. Pra área da saúde é dramático. 

Um hospital, que é um serviço 24 horas. Precisa ter um dinamismo. Então eu entendo 

que o serviço público, é, na área da saúde, pros serviços 24 horas, ele é uma maneira 

ineficiente de administrar o próprio público. 
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É importante destacar que o gestor em nenhum momento citou a participação do CMS nos 

acompanhamentos dos contratos. 

A parte mais extensa e intensa da entrevista foi sobre o controle externo, a segunda 

categoria desta análise com destaque para a fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado. 

O gestor demonstrou constante preocupação com esse controle, disse que os fiscais não entendem 

que um contrato de serviço de saúde é diferente de qualquer outro, que pode variar, é dinâmico. E 

que esta falta de compreensão gera grande desgaste: 

Então, historicamente, a prefeitura tem feito convênios [...] e tem dado muitos problemas 

com os órgãos de fiscalização. 

Esses dias, não faz muito tempo... olhou as nossas contas da OS, da Santa Casa, de 2008. 

[...] a gente cometeu alguma irregularidade? Ela foi. Você tem que fiscalizar na hora que 

tá formalizando já. [...] Então se você tá fiscalizando uma coisa de 2008, o sentido parou. 

[...] o pessoal do, da procuradoria do tribunal de contas né, que na verdade é o ministério 

público, que fiscaliza o tribunal, deu uma invertida [...] eles começaram agora, então, dá 

um certo, assim, às vezes um certo exagero [...]. 

[...] o pessoal do tribunal, às vezes eles entendem que é uma coisa estática, que, que não 

é estática [...] tem uma demanda [...] não é assim [...]. 

 

7.4.4 – Gestora do Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde 

A gestora do Departamento de Articulação de Redes de Atenção em Saúde é assistente 

social de formação, sanitarista de carreira e especialista em administração hospitalar, educação 

em saúde e gestão em serviços. Trabalha no município de Guarulhos desde 1989, iniciou em 

unidade básica, e depois exerceu sempre um papel de gestão em diversos setores como educação, 

vigilância em saúde e atenção básica. É diretora do DARAS desde sua criação, em 2012. 

 A entrevistada expôs sua opinião de forma clara, com muito conhecimento e experiência 

adquirida ao longo de 36 anos de trabalhos desenvolvidos no município. Abaixo foi construído 

um quadro para facilitar a organização da análise: 
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Quadro 7 – Síntese da análise de conteúdo da entrevista com a gestora do departamento de articulação de 

redes de atenção à saúde. 
 

TEMA 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

 

 

 

Controle Interno 

 Responsabilidade do DARAS na 

contratualização; 

 Regulamentação e critérios de 

contratualização da SMS; 

 Regulação; 

 Articulação entre departamentos da 

SMS; 

 Perfil dos profissionais que 

compõem a CPAC; 

 Vantagens e desvantagens da 

contratualização; 

Avaliação  da atenção  Atenção Básica; 

 Caráter complementar dos 

prestadores privados; 

 Oferta de serviços X necessidades de 

saúde 

 Avaliação qualitativa e quantitativa 

 

Organização 

do Trabalho 

 

Força de Trabalho 
 Tipo de vínculo dos profissionais da 

SMS; 

 Gratificação por desempenho; 

 

Condições de trabalho  Ambiência, ganho financeiro, 

recursos para assistência com 

qualidade 

 

Conforme demonstrado no quadro, a análise teve como resultado dois temas, quatro 

categorias e várias subcategorias. A seguir será realizada uma síntese desta entrevista conforme 

organização acima.  

A primeira categoria encontrada foi sobre o controle interno. A primeira subcategoria foi 

relativa à responsabilidade do DARAS sobre a contratualização: 

[...] o processo de contratualização [...] é pra dentro do nosso departamento, que a gente 

deve fazer... é, assumir essa área [...] As redes de atenção, elas têm fases de implantação 

e implementação [...] a terceira ou quarta fase das redes, é o processo de 
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contratualização, seja nos serviços da administração direta. Seja nos serviços da 

administração indireta.  

Durante a entrevista, a gestora argumentou sobre a ausência de regulamentação e critérios 

de contratualização da SMS; 

[...] acho que um outro grande desafio que tá dado pra nós, onde nós temos 101 pontos 

de atenção, no município [...] Entre administração direta e indireta. Nenhum serviço 

nosso, da administração direta, hoje, tem uma contratualização de fato. [...] Então hoje 

eu tenho 67 unidades básicas, eu tenho que contratualizar com elas. 

 Agora acho que tá na hora da gente começar a de fato mexer. Mas assim, ainda não 

temos os passos todos dados não. A gente vem amadurecendo ideias [...]. 

Na categoria relativa ao controle interno, a entrevistada discorreu sobre o perfil dos 

profissionais que compõem as CPAC existentes no município de Guarulhos: 

[...] 19 comissões [...] a gente vai fazer uma revisão, inclusive, do perfil dos profissionais 

que compõem essas comissões [...] A grande maioria [...] ocupam papéis estratégicos de 

direção (...) Não tem agente que dê conta [...] Então [...] Nós vamos fazer uma revisão, 

estamos discutindo qual é o perfil desse profissional. Nós temos profissionais preparados 

pra fazer isso? Nem em Guarulhos e, acho que nem no Brasil [...]. 

Então, [...] nós vamos ter que formar profissionais [...]. 

Outro importante ponto destacado foi a fragilidade do setor de Regulação: 

Nós temos uma fragilidade na regulação [...] da gestão e da regulação [...] A regulação 

começa na atenção básica. Então, pra mim, ter uma potência na minha regulação junto 

ao privado, ao meu conveniado, eu tenho primeiro que ter uma regulação potente 

interna. [...] Regulação começa lá na minha atenção básica. [...] complexo regulador [...] 

tem uma fragilidade ainda de estrutura [...] ele é pequeno [...] Nós também não temos 

profissionais preparados pra isso.  

A gestora também comentou sobre a importância da articulação entre departamentos da 

SMS para que o processo de contratualização possa avançar no município: 

[...] vai ser uma atribuição nossa conduzir esse processo mas nunca isolado [...] Sempre 

muito articulado com os demais departamentos. Se não a gente não vai avançar. 

Então nós temos que definir claramente [...] O que cabe à atenção básica. O que cabe à 

especialidade. O que cabe à alta complexidade. O que cabe aos nossos serviços de 

urgência e emergência, e como é que todos esses equipamentos conversam...que é outro 

grande desafio. 

Outro interessante momento destacado foi quando a entrevistada explicou sobre o início 

da gestão por resultado na Atenção Básica com foco em qualidade: 
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[...] deve ter sido 2008, 2009 [...] reunimos as unidades básicas, num processo bastante 

intenso [...] utilizamos o PROGRAB [...] Onde o ministério disponibiliza pros 

municípios [...] programação da gestão por resultado pra atenção básica. Muito, é muito 

interessante [...] E aí nós fizemos isso. 

[...] a gente chamou de contratualização na época [...]. 

[...] então [...] não é algo novo totalmente pra rede (...) A gente já vem discutindo isso há 

algum tempo [...] Que não dá mais pra trabalhar sem estabelecer metas. E metas não 

quantitativas, mas de qualidade. 

Durante a entrevista, a gestora discorreu sobre o caráter complementar dos prestadores 

privados: 

Acho que tem um papel importante [...] nós não damos conta, na administração direta, 

[...] de toda necessidade da minha população em tempo oportuno [...] Eu acho que nós 

temos algumas fragilidades na gestão. Acho que assim, atenção básica, nós temos 

história nisso. Saúde pública tem história na gestão, na atenção básica. Agora, na 

hospitalar, eu tenho um pouco de dúvida se nós temos a competência na administração 

direta. Agora eu entendo que [...] depende de nós gestores, de fato, [...] acompanhar, 

monitorar [...]. 

Na subcategoria relativa ao controle interno, a entrevistada expôs sua opinião sobre as 

vantagens e desvantagens da contratualização: 

Acho que vantagem é [...] melhorar a qualidade da atenção [...] traz um outro, uma 

motivação para os nossos trabalhadores [...] E não cumprindo a meta só por uma questão 

de financeiro, mas a questão do, estou mexendo de fato na qualidade e na atenção do 

meu usuário. 

Eu acho que você pode ter desvantagem, na [...] forma que você [...] conduz o processo. 

Se você não souber conduzir o processo, de dizer, [...] trabalhador, vem comigo que nós 

vamos fazer junto [...] todo o processo de contratualização tem que ser extremamente 

discutido com meu trabalhador, com meu gestor, com meu usuário. E não algo que 

venha de cima pra baixo. 

A segunda categoria encontrada foi relativa à força de trabalho no município de 

Guarulhos. Uma significativa parte da entrevista a gestora destinou uma análise sobre esta 

situação. 

A primeira subcategoria encontrada foi sobre a efetivação da proposta de gratificação por 

desempenho; 

Acho que a gente tem que ter uma questão da relação de desempenho. E aí, você tem 

uma remuneração diferenciada [...] A gente tem uma lei, municipal, [...] Decreto? Lei? 

[...] que possibilita isso [...] Então, a equipe que alcançar as metas [...] passa a receber 

como incentivo, uma gratificação de 10% do salário durante 3 meses. [...] Porque a gente 
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entende que a gente tem que motivar. É a única motivação que a gente entende é o 

financeiro? Não. Não é. Mas ela é potente [...]. 

Outro momento relevante foi quando a gestora discorreu sobre a importância das 

condições de trabalho: 

Porque não adianta eu exigir, equilíbrio profissional, [...] que ele cumpra aquela meta, se 

eu não dou condições de trabalho pra ele também [...] Eu preciso dar condições de 

trabalho. Seja na questão de procedimentos, de encaminhamentos, como estruturais 

também. 

Ao final da entrevista, a gestora destacou uma positiva característica do município que 

permite avanços em suas estratégias: o vínculo dos profissionais da SMS, que faz a diferença em 

Guarulhos: 

Mas o que eu acho que faz também um pouco a diferença nossa, Eduardo. A gente tem 

pessoas aqui no meu ciclo, que estão há muitos anos, no processo de gestão. Muda 

secretário, muda administrações, mas há um corpo, de dez, doze, profissionais que se 

mantém [...] E isso dá um processo de continuidade [...] eu acho que isso faz a diferença 

no nosso município. Porque a gente vê nos demais municípios, muda o gestor, muda a 

equipe inteira. 

 

7.4.5 – Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato do 

Hospital Pimentas Bonsucesso 

O coordenador da comissão de acompanhamento do convênio com a SPDM é médico e 

administrador público desde 1990. No município de Guarulhos já atuou em diversas funções 

como diretor e administrador de região de saúde. Em sua história profissional também exerceu a 

função de secretário municipal de saúde de outro município. Atua há mais de 23 anos na área de 

administração pública, especialmente na área hospitalar. Em 2012, recebeu e aceitou o convite 

para coordenar uma equipe de acompanhamento do maior contrato de gestão da SMS. 

 Durante a entrevista discorreu abertamente sobre sua experiência como gestor e sobre os 

processos envolvidos na contratualização do segundo maior contrato de gestão do município de 

Guarulhos. Abaixo foi construído um quadro para facilitar a organização da análise de acordo 

com os principais temas, categorias e subcategorias presentes na entrevista: 
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Quadro 8 – Síntese da análise de conteúdo da entrevista com o coordenador da comissão permanente de 

acompanhamento de contrato do Hospital Pimentas Bonsucesso 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

 

 

Controle Interno 

 Periodicidade das reuniões com 

parceiros; 

 Regulamentação e critérios de 

contratualização da SMS; 

 Papel da gestão conjunta com a 

OS; 

 Metas Quantitativas; 

 Metas Qualitativas; 

 Atividade fim ou atividade meio; 

 Relação entre departamentos; 

 Política; 

 Formas de tratamento entre 

Filantrópicos e OS. 

Controle externo  TCE. 

Relação Interna 

entre Gestores e entre 

Gestores / Parceiros 

 

 Conflitos. 

Organização 

do Trabalho 

Papel da 

corporação médica 

 Ação médica centrada na OS. 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, foram encontrados dois temas e, a partir deles, 

diversas categorias e subcategorias. A seguir será realizada uma síntese desta entrevista conforme 

organização acima.  

 O tema Gestão e a primeira categoria Controle Interno apresentaram diversas 

subcategorias. Vamos explicitar o mais relevante de cada item.  

 Em relação à periodicidade das reuniões com parceiros, o entrevistado diz que a reunião 

de avaliação de indicadores é trimestral, mas este acompanhamento é feito no dia-a-dia: 
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Então a reunião é na verdade trimestral pra avaliar indicadores. Metas de indicadores [...] 

E corrigir rumos de metas, tal. Mas, nós temos, como nós temos, pela primeira vez, uma 

co-gestão, é... o contato é diário. 

 

 Durante a entrevista também apareceram dados sobre a ausência de regulamentação e 

critérios de contratualização da SMS; um dos principais apontamentos citados é a ausência de 

contratualização nas demais unidades e instituições: 

A contratualização deveria ser realizada em todos os níveis. Todos os hospitais, 

independente da sua, é... da sua forma de gestão. Sendo administração direta, se 

filantrópica, OS [...] É... deveria ser feito pra todos. Ela não é feita pra todos. Primeiro 

que a secretaria não tem pernas pra fazer pra todos. Mas, é... é fundamental que as 

relações de contratualização sejam iguais pra todos os parceiros que atuam nessa área. 

Se não fica injusto e desequilibra o sistema. 

Destaque para a subcategoria Papel da Gestão Conjunta com a OS, para o coordenador, o 

processo de contratualização não foi realizado de forma conjunta entre todos os setores 

responsáveis, e, vai além, segundo ele, a regulação não se faz apenas nas reuniões trimestrais de 

avaliação de indicadores, mas no dia-a-dia: 

Faltou sensibilidade na construção da discussão do planejamento estratégico pra gente 

participar também na construção. Então a gente pegou tudo pronto”. 
“Não há melhor regulação do que você fazer gestão conjunta. Esta é a melhor de todas. 

As regulações à distancia são problemas de conflito [...] Então, eu acho que o melhor 

caminho é a co-gestão. Porque nós estamos juntos lá [...]. 

 

 Na subcategoria sobre metas quantitativas e qualitativas, apareceram críticas em relação à 

centralidade da regulação apenas em números e pouco controle e avaliação da qualidade dos 

serviços prestados: 

[...] você só vai analisar a produção... E analisar a produção é voltar 10, 20 anos atrás. 

[...] Então nós temos um grave problema aí. [...] Que é unificar o sistema [...] das 

informações de produção com as de qualidade. 

 

Outro ponto importante foi quando o entrevistado expôs seu descontentamento com a 

existência de um departamento que trabalha com atividades meio: 

Tem o Departamento de Redes. [...] Que eu sou contra, [...] ele tem o papel de estimular 

as ações meio. 

Ora, quando você tira a atenção básica como essência e tira a atenção especializada 

como essência e você tem o departamento de redes, você tá valorizando o meio. Não tá 

valorizando a ação. 

 



  

74 

 

Durante a entrevista o gestor apresentou falas contundentes sobre a dificuldade de relação 

entre os departamentos: 

Nós estamos em choque. Nós estamos em conflito, e estamos tentando trabalhar juntos 

isso [...]. 

 

Por diversos momentos durante a conversa, o coordenador fez duras críticas à 

Interferência Política; segundo ele, este é um dos principais problemas e desafios do SUS: 

Nós temos muita, muita política no Brasil, na saúde. E pouca política de saúde [...] a 

contaminação político-partidária, na saúde, é uma doença, hoje, crônica. 

[...] quando se tem política em saúde e não política de saúde [...] você faz as coisas tudo 

errada ao longe de 3,4 anos, aí quando você que vai dar uma encrenca, você pega um 

especialista da área, põe lá, pra tapar o buraco. Quando tapou o buraco, o especialista 

não serve mais. 

Na subcategoria sobre o controle interno, o entrevistado expôs sua opinião sobre a 

diferenciação de tratamento entre filantrópicos e OS: 

Na contratualização as suas exigências de...de ser cumprida e você dar sanção, é, tem um 

preço. No convênio a sanção tem outro preço. [...] E ela não é. Os convênios são 

relações de repasse automático. [...] você pode acompanhar, [...] mas... você não pode 

usar as mesmas armas que você usa, é... de sanção na, da contratualização. 

 

Outra subcategoria destacada foi o Controle Externo; no decorrer da entrevista, o 

coordenador citou o TCE como um órgão de difícil e cautelosa relação: 

Porque às vezes a gente quer dar a informação pro tribunal que não tem que dar. Você 

não tem que dar um tiro no pé, [...] porque as relações são difíceis, né? Aí, quanto mais 

detalhar a informação, mas o tribunal te, te ferra. Então você precisa dar ao tribunal o 

que ele quer saber. Não responda além do que ele quer saber. 

 

A terceira e última categoria relativa à Gestão foi sobre a relação interna entre os gestores 

e entre gestores/parceiros. O coordenador demonstrou clara insatisfação com o ambiente de 

trabalho, relatou diversos conflitos interpessoais e políticos entre SMS e seus parceiros e até 

mesmo entre trabalhadores da Secretaria, relações estas que dificultam a execução do processo de 

contratualização: 

E até em reuniões do conselho houve uma guerra aí, né, entre a direção da SPDM e a 

secretaria. A direção da SPDM chamava secretaria de pessoas incompetentes, que não 
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entendem de hospital, e tinha razão. E a secretaria chamava as pessoas de gastonas e, é... 

desonestas, que também tinha razão. 

O secretário é, ele é, apesar dele ser político [...] ele é um homem de muita sorte. Porque 

apesar dele ter me, ter tentado me prejudicar mais uns anos aí, eu o salvei em 2013 o 

tribunal de contas. 

 O segundo tema encontrado foi relativo à Organização do Trabalho; nesta, o entrevistado 

discorreu sobre o Papel da Corporação Médica, fazendo críticas à forma de atuação médica 

centrada da Organização Social presente no município: 

A SPDM tem um grande problema [...] O único, talvez, grande problema dela, porque 

ela é perfeita na maior parte das coisas. Mas ela é muito médica cêntrica. Então ela 

transforma toda ação, numa ação muito médica. Então nós temos que fazer essa ação pra 

que ele saia dessa linha médica cêntrica para uma linha multiprofissional.  
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8 - DISCUSSÃO 

A possibilidade de entender os dados coletados nas entrevistas com os gestores do SUS 

em Guarulhos e representante dos usuários no CMS se sustenta na contextualização das políticas 

que foram implementadas a partir da reforma de Estado na década de 90. 

Na medida em que as funções de setores como a saúde foram em grande parte transferidas 

para a iniciativa privada e que os serviços sob administração direta assumiram um caráter 

secundário, os equipamentos gerenciados sob as assim denominadas novas formas de gestão são 

vistos tanto pelos administradores públicos tanto quanto pelos usuários como apresentando um 

desempenho mais qualificado. 

No plano da formulação da base legal, apesar da contratualização ser muito recente no 

Brasil, houve um grande esforço de formalização dos instrumentos legais que permitiriam o 

controle dos entes privados que passaram a gerenciar equipamentos públicos. No entanto, no 

aspecto que diz respeito às relações de poder, constata-se que o arcabouço legal existente não é 

plenamente utilizado pela interveniência de vários fatores que foram evidenciados nas falas dos 

entrevistados. 

Para melhor visualização da correlação dos resultados das entrevistas, foi criado um 

quadro para organizar a discussão conforme os principais temas, categorias e subcategorias 

presentes nas cinco entrevistas. Segue abaixo: 
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Quadro 9 - Contratualização: Síntese da análise de conteúdo das entrevistas. 

 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

 

Controle 

Interno 

 Regulamentação e critérios de 

contratualização da SMS; 

 Comissão Permanente de 

Acompanhamento de Contrato; 

 Periodicidade das reuniões com os 

parceiros; 

 Participação dos usuários; 

 Articulação entre os departamentos da 

SMS; 

 Equipe de nível central; 

 Vantagens e desvantagens da 

contratualização. 

Controle Externo  Papel do TCE 

 

 

Organização 

do Trabalho 

 

Ambiente 

de 

Trabalho 

 Clima Organizacional; 

 Compromisso dos trabalhadores da 

administração direta. 

Papel da corporação 

médica 
 Consciência profissional. 

 

Assistência 

 

Acesso / Qualidade 
 Acesso aos serviços; 

 Tempo de espera para atendimento. 

 

A seguir, as principais opiniões expostas nas entrevistas e organizadas no quadro acima 

foram confrontadas com a literatura. 

GESTÃO 

Controle Interno 

A partir da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, mais precisamente das 

entrevistas, pode-se constatar a importância do controle interno para a contratualização dos 

serviços de saúde.  

Segundo o estudo de Toscano Jr e Leitão (2006, v.4, p.4) é através dos processos de 

gestão que a administração pública efetiva o controle interno. Ainda, de acordo com estes autores 

apud Silva (1999, p.1):  
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[...] os mecanismos de controle representam o elemento essencial para assegurar que o 

governo atinja os objetivos estabelecidos nos programas de longa duração com 

eficiência, efetividade e dentro dos preceitos legais da ordem democrática.  

 

Mas Ibañez e Vecina Neto (2007, p.5), têm opinião oposta. Para eles, quanto mais 

autonomia e menos subordinação, maior é a eficiência:  

Não é possível uma busca de alternativas sem parâmetros, temos que ter claro que 

buscamos eficiência e que esta para ser alcançada exigirá como contrapartida autonomia. 

Portanto, é necessariamente um jogo de pesos e contrapesos, mais autonomia, mais 

eficiência, menos controle, menos subordinação a um poder central.  

 

 Conforme exposto acima, existem opiniões divergentes na literatura brasileira. Para os 

entrevistados do município de Guarulhos, o controle interno é uma importante e potente 

ferramenta para gestão do SUS. Estes apontaram diversas variáveis que podem ocorrer neste 

processo. Abaixo serão discutidas as opiniões dos entrevistados e dos estudiosos do tema. 

Ausência de regulamentação e critérios de contratualização da SMS 

Para entender a falta de regulamentação e de critérios para contratualização dos serviços 

de saúde de Guarulhos, foram levantados estudos que abordam este tema. De acordo com Luedy, 

Mendes e Ribeiro Júnior (2012, v.19, p.3), a contratualização é resultado de uma mudança na 

forma de atuação do Estado, que no presente possui característica regulatória com foco no 

controle e responsabilização: 

 

A contratualização de resultados é uma das características do Estado Regulador que, no 

cenário do gerencialismo, vem substituindo o Estado Intervencionista ou Positivo, pelo 

uso de arranjos contratuais ou quase contratuais, nos quais entidades de diversas razões 

sociais, inclusive privadas, vêm sendo submetidas a novas formas de controle e 

responsabilização.  

 

De acordo com Toscano Jr e Leitão (2006) os investimentos públicos devem ocorrer com 

maior transparência e objetividade, por isso existe a necessidade de os administradores deste 

setor criarem instrumentos que possam aferir como ocorrem estes investimentos. 

A contratualização está prevista desde a Constituição de 1988, cujo artigo n37, parágrafo 

n8, dispõe sobre o contrato firmado entre administrador e poder público (Brasil, 1988). Também 

o artigo n24 da Lei 8.080/90 dispõe que o SUS poderá recorrer a serviços da iniciativa privada 
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quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir cobertura assistencial à população. 

Conforme o artigo n25 da mesma lei, terão preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos (Brasil, 1990).  

Conforme as leis expostas acima, foi possível perceber que o gestor do Departamento 

Administrativo e Financeiro da Saúde (DAFS) se equivocou em sua fala, quando ele coloca as 

OS como primeira opção para a complementaridade, para depois recorrer aos filantrópicos: 

[...] a primeira coisa é definir [...] o modelo de gestão [...] se o modelo é com a 

terceirização, que eles chamam, ou contrato de gestão, [...] e cria as metas; e é a 

secretaria que vai definir as metas. 

Primeira administração direta. Ou, né? A administração direta através de OS. Que é 

administração direta. Depois filantrópicos... Depois privado.  

 

Um dos entrevistados que mais expôs este processo foi o diretor do Complexo Regulador. 

Segundo ele, poucas pessoas trabalham com a lógica atual da contratualização e até o 

presente momento não existe um documento padrão em que todos os municípios possam se 

basear: 

[...] é um processo relativamente, é... novo [...] Quer dizer, até 2006 ninguém trabalhava; 

pouca gente trabalhava nessa lógica, de fazer o acompanhamento dessa forma. 

[...] não existe um documento padrão, é, sobre a forma de você [...] fazer o plano 

operativo, [...] a consulta pública [...] recente [...] que não foi ainda regulamentado, é que 

tenta aprimorar um pouco mais essa questão da contratualização [...]. 

 

Para o Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato (CPAC) 

do Hospital Pimentas Bonsucesso, a contratualização deveria ocorrer para todos os prestadores de 

serviço no município de Guarulhos, independente do modelo administrativo de gestão. Segundo 

ele, a ausência deste processo nos outros serviços pode desequilibrar o sistema: 

A contratualização deveria ser realizada em todos os níveis. Todos os hospitais, 

independente da sua, é... da sua forma de gestão. Sendo administração direta, se 

filantrópica, OS [...] É... deveria ser feito pra todos. Ela não é feita pra todos. Primeiro 

que a secretaria não tem pernas pra fazer pra todos. Mas, é... é fundamental que as 

relações de contratualização sejam iguais pra todos os parceiros que atuam nessa área. 

Se não fica injusto e desequilibra o sistema. 

A 5ª Conferência Municipal de Saúde corrobora a fala do gestor acima citado. De acordo 

com o Eixo 5 relativo à relação público-privada e financiamento, todas as unidades de saúde 
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deveriam ser contratualizadas nas três esferas de governo. Conforme a tabela 6 desta dissertação, 

os processos de monitoramento dos contratos e convênios com prestadores privados e 

conveniados deveriam ser sistematizados entre os anos de 2011 e 2013. Porém, de acordo com a 

pesquisa de campo e trecho da entrevista do gestor acima exposta, não existiu a sistematização e 

monitoramento de todos os contratos e convênios em saúde de Guarulhos. (GUARULHOS, 

2011). 

Seguindo a mesma opinião do coordenador da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso e 

as deliberações da Conferência Municipal, a gestora do Departamento de Articulação de Redes 

de Atenção à Saúde (DARAS) comenta o desafio de contratualizar todas as unidades existentes 

no município, principalmente as unidades básicas de saúde:  

[...] acho que um outro grande desafio que tá dado pra nós, onde nós temos 101 pontos 

de atenção, no município [...] Entre administração direta e indireta. Nenhum serviço 

nosso, da administração direta, hoje, tem uma contratualização de fato. [...] Então hoje 

eu tenho 67 unidades básicas, eu tenho que contratualizar com elas. 

De acordo com as metas sobre a Programação Pactuada durante o Plano Municipal de 

2010 a 2013, até 2013 existiriam 50 unidades próprias de saúde contratualizadas. O que não 

aconteceu, conforme exposto acima pela gestora. 

Braga (2013, p.1), por sua vez, faz críticas ao sistema voltado à busca e controle de metas 

quantitativas. Para a autora, os indicadores deveriam se basear na situação de saúde das pessoas, 

o que representaria um verdadeiro avanço na avaliação da assistência: 

O trabalho a efectuar para garantir bons resultados e ganhos em saúde não é, neste 

momento, aumentar a fasquia destes indicadores indefinidamente, (até porque em 

algumas Unidades de Saúde isso já nem é possível!) mas sim trabalhar no sentido da 

criação de outros indicadores, dirigidos a reais ganhos em saúde e que promovam uma 

medicina centrada na pessoa mais do que uma medicina centrada nos indicadores. 
 

 A autora ainda relata que se os governos continuarem nessa busca incessante por critérios 

quantitativos de contratualização perderão o fundamental, a atenção ao paciente:  

Se persistir a focalização da prática clínica em indicadores para os quais tenhamos de 

canalizar a atenção, desdobrando os nossos gestos em tarefas maquinais e registros 

desgastantes e distraindo-nos da pessoa que está diante de nós, perdemos o fundamental. 

(BRAGA, 2013, p.1) 
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Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato 

Como visto no capítulo sete desta dissertação, o trabalho da CPAC é obrigatório e crucial 

para o bom funcionamento da contratualização. Durante a pesquisa de campo, a maioria dos 

entrevistados criticou a forma como ocorre a formação desta equipe em Guarulhos. Para eles, os 

integrantes devem se dedicar exclusivamente à função desta Comissão, o que hoje não ocorre no 

município. Todos os membros da CPAC possuem outro cargo dentro da SMS e acumulam 

função, de acordo com o diretor do Complexo Regulador da Saúde: 

O problema das comissões [...] As pessoas que estão envolvidas nas comissões às vezes 

não fazem só isso [...] Eles estão envolvidos com uma série de outras atividades. E, além 

disso, essa atribuição de fazer avaliação do, das metas atingidas ou não atingidas. 

Outro comentário importante é do gestor do DAFS, para quem a formação desta equipe 

não ocorre por um processo voluntário entre os trabalhadores da SMS: 

Ninguém é muito voluntário [...] Ninguém é assim, quer [...] Porque, são coisas 

complexas, difíceis e, são cumulativas. Bom, você não... isso que é o defeito. A gente 

tem que acumular [...]. 

De acordo com as metas sobre a Programação Pactuada Integrada durante o Plano 

Municipal de 2010 a 2013 expostas na tabela 6 desta dissertação, desde 2011 deveria existir uma 

estrutura organizacional para elaboração, avaliação e monitoramento dos contratos e convênios. 

Conforme a observação feita por ocasião das visitas e as entrevistas realizadas, é possível 

perceber que esta meta não foi alcançada, uma vez que ainda em 2014 não existe tal estrutura. 

Para a gestora do DARAS, outro desafio é encontrar profissionais com experiência para 

atuar nessa função. Segundo ela não existem profissionais deste nível nem na SMS de Guarulhos 

nem no Brasil. Para além deste desafio, ela também comenta que ainda não existe um consenso 

sobre quais características o trabalhador da rede deve apresentar para integrar a CPAC: 

[...] 19 comissões. [...] a gente vai fazer uma revisão, inclusive, do perfil dos 

profissionais que compõem essas comissões [...] A grande maioria [...] ocupam papéis 

estratégicos de direção [...] Não tem agente que dê conta [...] Então [...]Nós vamos fazer 

uma revisão, estamos discutindo qual é o perfil desse profissional. Nós temos 

profissionais preparados pra fazer isso? Nem em Guarulhos e, acho que nem no Brasil. 
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Periodicidade das reuniões com os parceiros 

A Consulta Pública inclui em seu Artigo 30, parágrafo 1, que 30 (trinta) dias após 

assinatura do instrumento contratual, o gestor deve instituir a CPAC e ela deve reunir-se 

trimestralmente. 

Um importante processo de trabalho que deve acontecer no processo de contratualização 

são as reuniões entre os representantes da SMS, que compõem cada uma das CPAC, e os 

representantes dos prestadores de serviço. Estas reuniões devem acontecer trimestralmente, mas, 

de acordo com o diretor do DAFS, não acontecem conforme o previsto: 

[...] quando tem um problema, se reúne. 

Tem um buraco [...] Em tese, é de 4 em 4 meses. Assim como qualquer outra, eu acho. 

Tem tudo a mesma regra. Se tão se reunindo ou não, aí eu não sei. 

 

 Para o coordenador da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso, existem as reuniões 

previstas em documentos oficiais, mas os encontros são diários, tendo como consequência uma 

co-gestão: 

Então a reunião é na verdade trimestral pra avaliar indicadores. Metas de indicadores [...] 

E corrigir rumos de metas, tal. Mas, nós temos, como nós temos, pela primeira vez, uma 

co-gestão, é... o contato é diário. 

 

 

Participação dos usuários; 

Importante item do controle interno, a participação da população nas decisões públicas 

não é reivindicação recente. De acordo com Mill (2003), citado por Gurgel e Justen (2013), há 

dois séculos já existiam falhas na democracia representativa, e, também, reivindicações para 

participação das pessoas no aparelho público. 

No Brasil, a participação da comunidade é garantida na Constituição Federal de 1988, 

conforme aponta: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  

III. participação da comunidade. (BRASIL, 1988) 
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E, também, logo após a Constituição, foram promulgadas as Leis Orgânicas da Saúde 

(8.080/90 e 8.142/90) que detalharam como deve ocorrer a participação da comunidade na gestão 

do SUS. 

De acordo com a Consulta Pública n20, em seu Artigo n30 parágrafo 2, toda CPAC 

deve ter a presença de dois representantes do Conselho de Saúde, seja ele municipal ou estadual. 

E conforme previsto no documento norteador, em todos os Diários Oficiais analisados existiam 

nomes dos representantes do CMS. Não obstante, de acordo com o diretor do Complexo 

Regulador da Saúde não era comum a participação destes representantes na Comissão: 

Em 2005, 2006, quando saiu a portaria não se falava de, do conselho tá participando mas 

depois na, com a questão [...] do fortalecimento [...] do controle social [...] alguns já têm 

um membro do conselho também.Conselho municipal. 

Embora existam dispositivos legais para a participação da sociedade no funcionamento da 

máquina pública brasileira, segundo Gurgel e Justen (2013, p.17), o que se vê são atuações e 

reivindicações de âmbito privado: 

O passado mais recente e o presente do Brasil expõem uma sociedade desmobilizada, 

pouco disposta à atuação coletiva, inclinada a resolver seus problemas e alcançar seus 

objetivos no âmbito privado e, por isso, despolitizada ou despolitizando-se. 

 

Toscano Jr e Leitão apontam para a atual necessidade em ter um controle mais 

participativo dos resultados da gestão pública: 

O contexto atual aponta para a construção de uma estrutura de controle mais 

participativa, que deixa de enfatizar apenas o controle da formalidade dos atos 

administrativos e passa a focar o controle dos resultados da gestão pública. Nessa nova 

tendência, a sociedade passa a exercer um controle paralelo da efetividade dos gastos 

públicos e dá o primeiro passo em busca da consolidação do controle social. (2006, v.4, 

p.5, apud Silva (1999, p.47), 

 

Conforme exposto no capítulo 7, a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Guarulhos teve 

como foco o desafio do SUS sobre o acesso e o acolhimento com qualidade. Reconhecendo este 

importante desafio e na perspectiva de enfrentar e vencer estas dificuldades, a Conferência teve 

como resultado a elaboração de diversas propostas e dentre elas uma específica sobre a 

participação da comunidade e o controle social. Nela consta a indicação de que seria necessário 

garantir a atuação conjunta do Conselho Municipal de Saúde e dos Conselhos Gestores Locais 
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para efetivar a participação dos usuários com suas respectivas demandas e necessidades locais 

(GUARULHOS, 2010).  

No entanto, todos estes documentos, leis e propostas que instituíram a participação dos 

usuários nas decisões públicas não garantiram a plena participação dos usuários em Guarulhos, 

como demonstrado pela usuária e membro da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso: 

E nós usuários acompanhamos só a prestação de contas [...]. 

 

Ainda, segundo a Conselheira, as informações não chegam aos representantes dos 

usuários de forma completa: 

Porque não repassa pra gente. Por quê? 

[...] eu acho...eu sempre acho que a secretaria sabe mais do que a gente sabe [...]. 

 

Estes resultados encontrados em Guarulhos se assemelham aos estudos de Tanaka & Melo 

(2002), quando demonstraram fragilidade na participação dos usuários na gestão das OS e 

também no estudo de Carneiro Jr & Elias (2007), que constataram que o controle público não 

ocupa lugar central na gestão dessas organizações.  

Luedy e Mendes e Ribeiro Júnior estudaram o contrato de gestão num Hospital 

Universitário (HU) e também encontraram dificuldades relativas à participação social:  

[...] como falta de diretrizes de governo adequadas, dificuldade de associar objetivos e 

metas datadas e quantificáveis ao orçamento anual, desarticulação entre orçamento anual 

e execução financeira, insuficiente capacitação do pessoal para o planejamento e a 

gestão, dentre outras. (2012, v.19, p.16) 

 

Articulação entre os departamentos da SMS 

Segundo o Pacto de Gestão (2006), no que se refere à Regulação da Atenção à Saúde, o 

gestor deve articular e integrar as ações de Contratação, Controle, Regulação do Acesso, 

Auditoria e Avaliação da Atenção à Saúde. 

Para que o processo de contratualização ocorra na SMS de Guarulhos, é necessário o 

trabalho articulado de alguns departamentos. De acordo com as visitas e entrevistas realizadas, 

foi possível notar que esta articulação ainda é um desafio. Segundo a gestora do DARAS, este 
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departamento será o responsável pelo processo de contratualização, mas necessita do trabalho 

conjunto dos outros departamentos para que ocorram avanços:  

[...] vai ser uma atribuição nossa conduzir esse processo mas nunca isolado [...] Sempre 

muito articulado com os demais departamentos. Se não a gente não vai avançar. 

Então nós temos que definir claramente [...] O que cabe à atenção básica. O que cabe à 

especialidade. O que cabe à alta complexidade. O que cabe aos nossos serviços de 

urgência e emergência, e como é que todos esses equipamentos conversam...que é outro 

grande desafio. 

 Para o diretor do DAFS esta articulação ainda é falha. Segundo afirma, o trabalho 

acontece de forma muito fragmentada: 

Com os contratos de gestão, na verdade assim, cada um está cuidando de um pedacinho, 

[...] Eu cuido de uma parte, você da comissão cuida de outra. 

Está segmentado [...] devia ter um que, de fato coordenasse. 

E essa articulação hoje, ela é falha. É um buraco. 

 Já o coordenador da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso comenta que existem 

conflitos entre os departamentos que deveriam estar trabalhando em conjunto: 

Nós estamos em choque. Nós estamos em conflito, e estamos tentando trabalhar juntos 

isso [...]. 

 

Insuficiência da equipe de nível central 

Importante ponto destacado foi o número insuficiente de trabalhadores em nível central. 

Segundo o diretor do Complexo Regulador, para além do número insuficiente de trabalhadores, 

os departamentos também enfrentam desafios em encontrar profissionais capacitados para 

desempenhar funções de nível central: 

Um fator limitante dentro do departamento em todas as áreas, aí é o fator de recursos 

humanos [...] Então a quantidade de pessoas é muito pequena pra as atividades que a 

gente tem. Em todas as áreas aqui. [...] existe a necessidade da [...] de contratação de 

RH. Contratação é difícil. Você não contrata pronto um profissional [...]capacitados pra 

desencadear essas ações. Principalmente agora que são controle, regulação e auditoria. 

Vantagens e desvantagens da contratualização 

Alguns trabalhadores entrevistados expuseram opiniões sobre as supostas vantagens e 

desvantagens da contratualização. Em seu estudo, Luedy e Mendes e Ribeiro Júnior encontraram 

como ponto positivo: 



  

86 

 

[...] possibilitou romper com o modelo hegemônico de gestão, pois foram realizadas 

mudanças nas instâncias de poder, feitas intervenções nos espaços físicos, buscando um 

alinhamento entre as novas diretrizes e o fazer cotidiano, entendendo que não basta 

mudar as pessoas, mas reconhecer e valorizar o seu trabalho, possibilitando o 

cumprimento de metas e qualidade. Como consequência benéfica, na prática, a equipe 

passou a circular em espaços transdisciplinares legitimados pelo princípio contratual de 

que o poder é de quem produz e dá resultados. (2012, v.19, p.16)  
 

Para a gestora do DARAS, a vantagem está na melhoria da qualidade da atenção: 

Acho que vantagem é [...] melhorar a qualidade da atenção [...] traz um outro, uma 

motivação para os nossos trabalhadores [...]E não cumprindo a meta só por uma questão 

de financeiro, mas a questão do, estou mexendo de fato na qualidade e na atenção do 

meu usuário. 

 Para a representante dos usuários, as vantagens são relativas ao cumprimento das metas 

contratualizadas: 

[...] as vantagens, eu vejo que eles têm que cumprir o contrato... aquelas metas que foi 

feita no contrato. Isso aí as OS. A qual o serviço, os trabalhadores, os funcionários 

concurso de carreira não têm esse compromisso [...]. 

 

 Já para o diretor do DAFS, a contratualização com terceiros traz benefícios financeiros: 

Qual é a vantagem? Bom, a vantagem pra mim é assim; se a prefeitura fizesse por 

administração direta ia ser pior o serviço e ia ser mais caro. Por quê? Porque a prefeitura 

tem essas regras da lei de licitação, do concurso público, a gestão no serviço público é 

complicado. Então aqui, é... Assim, em minha opinião pessoal eu acho que é mais 

vantagem a gente controlar do que executar. 

 

Apesar de o gestor ser contra o aumento de funcionários concursados devido à elevação 

do custeio, a prefeitura de Guarulhos continua investindo em concursos. É importante observar 

que, de acordo com a análise realizada do capítulo 7 desta dissertação, o investimento na força de 

trabalho cresceu de 2008 a 2012, um total de 2067 novos trabalhadores em Guarulhos. E o maior 

crescimento foi justamente sobre os trabalhadores concursados, um valor aproximadamente três 

vezes maior que a diferença de contratação por entidades parceiras. (GUARULHOS, 2012). 

De acordo com o MARE (1998), a contratualização feita pelo Estado sobre as OS iria 

gerar pontos positivos como flexibilizar a contratação dos trabalhadores, proporcionar maior 

controle social e ter maior qualidade com menor custo. 
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Em contraposição, Luedy e Mendes e Ribeiro Júnior (2012) entenderam como ponto 

negativo a terceirização dos trabalhadores. Segundo o estudo, os contratos foram mantidos nas 

mãos de uma Fundação que administrava o Hospital Universitário. 

 Para a diretora do DARAS, pode-se encontrar desvantagens no processo de 

contratualização se a relação com os trabalhadores dos serviços acontecer de forma verticalizada: 

Eu acho que você pode ter desvantagem, na [...] forma que você [...]conduz o processo. 

Se você não souber conduzir o processo, de dizer, [...] trabalhador, vem comigo que nós 

vamos fazer junto [...]todo o processo de contratualização tem que ser extremamente 

discutido com meu trabalhador, com meu gestor, com meu usuário. E não algo que 

venha de cima pra baixo. 

 E o ponto negativo trazido pelo diretor do DAFS foi em relação aos interesses particulares 

da instituição contratualizada: 

[...] organização social [...] é fazer o que é mais fácil pra ela, não o que é melhor pro 

município. Então tem essa relação também conflituosa [...]. 

[...] nem sempre a instituição que a gente contrata também quer fazer exatamente o que o 

município quer, porque tem uma série de interesses no desenvolvimento da própria 

instituição [...]. 

 

Controle Externo 

Papel do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 

Durante a análise das entrevistas, foi possível perceber que havia preocupação com o 

controle externo feito pelo TCE de São Paulo. O diretor do DAFS foi o entrevistado que mais 

demonstrou desconforto com a fiscalização feita pelo órgão citado. De acordo com o 

entrevistado, já há algum tempo a prefeitura apresenta problemas com esta fiscalização. Segundo 

afirma, em alguns momentos o TCE se excede e não consegue compreender o dinamismo 

presente no setor saúde:  

Então, historicamente, a prefeitura tem feito convênios [...] e tem dado muitos problemas 

com os órgãos de fiscalização. 

Esses dias, não faz muito tempo... olhou as nossas contas da OS, da Santa Casa, de 2008. 

[...] a gente cometeu alguma irregularidade? Ela foi. Você tem que fiscalizar na hora que 

tá formalizando já. [...] Então se você tá fiscalizando uma coisa de 2008, o sentido parou. 

[...] o pessoal do tribunal, às vezes eles entendem que é uma coisa estática, que, que não 

é estática [...] tem uma demanda [...] não é assim [...]. 
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De acordo com o subitem de Auditoria Contábil de Contratos e Convênios contido no 

capítulo 10 do último Plano Municipal de Saúde,  no ano de 2009 a SMS conseguiu se livrar de 

multas do TCE:  

A Secretaria da Saúde faz auditoria contábil em seus contratos e convênios com o 

Terceiro Setor. No ano de 2009, toda a área foi reorganizada, o que possibilitou que as 

auditorias e relatórios fossem realizados em seu prazo legal, livrando a Secretaria da 

Saúde de multas e pareceres desfavoráveis do Tribunal de Contas do Estado. 

(GUARULHOS, 2010, p.84) 
  

Para o coordenador da CPAC estudada, as relações com o TCE são muito difíceis e não se 

pode passar informações detalhadas ao órgão fiscalizador, pois costumaria reagir com punições: 

Porque às vezes a gente quer dar a informação pro tribunal que não tem que dar. Você 

não tem que dar um tiro no pé, [...] porque as relações são difíceis [...] Aí quanto mais 

detalhar a informação, mas o tribunal te, te ferra. Então você precisa dar ao tribunal o 

que ele quer saber. Não responda além do que ele quer saber. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Ambiente de trabalho 

Tensão dos trabalhadores das OS 

É importante destacar um momento da entrevista da representante dos usuários do CMS. 

Durante a conversa, ela diz perceber o clima de tensão entre os funcionários das OS: 

[...] a empresa em si... ela começa [...] Criar aquele clima de tensão entre os funcionários 

como se fosse todo mundo mandado embora, entendeu? Então a desvantagem também tá 

aí. Cria um ambiente muito ruim, as OS. É como se fosse empresa mesmo, aquele 

negócio que, tô administrando, se não der certo, ferrou. Entendeu? E eles fazem isso. 

Cria aquele terror entre os funcionários. [...] que no serviço publico não tem, [...] o 

pessoal fica tranquilo. Eles sabem que não vão ser mandados embora mesmo. Aí é o que 

eu vejo a diferença que existe e as vantagens [...]. 
 

Como visto no depoimento acima, existe uma precarização do mundo do trabalho. Para 

Padilha (2010, p.2) a precariedade do trabalho depende de um conjunto de fatores que podem 

estar combinados ou não. Em seu estudo, a autora destaca diversos fatores: 
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a) desregulamentação e perdas dos direitos trabalhistas e sociais (flexibilização das 

leis e direitos trabalhistas);  

b) legalização de trabalhos temporários, em tempo parcial, e da informalização do 

trabalho;  

c) terceirização e quarteirização (‘terceirização em cascata’);  

d) intensificação do trabalho;  

e) aumento de jornada (duração do trabalho) com acúmulo de funções (polivalência);  

f) maior exposição a fatores de riscos para a saúde;  

g) rebaixamento dos níveis salariais;  

h) aumento de instabilidade no emprego;  

i) fragilização dos sindicatos e das ações coletivas de resistência;  

j) feminização da mão-de-obra; e  

k) rotatividade estratégica (para rebaixamento de salários). [grifo nosso] 

Destaque para os fatores “a” e “h” relativos à precarização no trabalho, citada pela 

representante do CMS quando expõe o clima de tensão entre os funcionários da OS pelo medo de 

serem demitidos. 

Para Padilha (2010, p.3):  

[...] o enxugamento e flexibilidade nas empresas significaram perdas consideráveis de 

emprego, de estabilidade, de qualidade de vida e de dignidade aos milhões de 

trabalhadores que dependem dos seus salários para sobreviverem. 
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Falta de compromisso dos trabalhadores da administração direta 

Ao mesmo tempo em que critica o clima de tensão presente entre os trabalhadores das 

OS, a representante dos usuários no CMS faz um contraponto em que relata a falta de 

compromisso dos trabalhadores da rede pública: 

[...] hoje as OS não seriam o ideal, mas também os profissionais de saúde da rede 

pública deveriam ter mais compromisso [...]. 

 

Para Ibañez e Vecina Neto (2007, p. 6):  

Não dá para ser eficiente utilizando o estatuto do funcionalismo para gerenciar pessoal. 

Achar o contrário é ingenuidade ou hipocrisia. 

 

Papel da corporação médica 

Consciência elitizada 

Durante a pesquisa, mais precisamente na conversa realizada com os gestores e 

representante do CMS, foi possível perceber problemas relativos à corporação médica. Segundo a 

representante dos usuários neste Conselho, os médicos apresentam consciência elitizada e 

atualmente estão mais preocupados em se capitalizar do que salvar vidas: 

O médico que se formar hoje tivesse outra consciência, que não é essa consciência 

elitizada. Quando eu falo consciência elitizada, é... ele tá se formando pra ganhar 

dinheiro. Eu acho que não dá pro médico pensar em se formar só pra ganhar dinheiro. Eu 

acho que ele tem que se formar exatamente pensando que vai salvar vidas. 

 

Para Schraiber (1995, p.6), a medicina, juntamente com outros ramos da produção social, 

torna-se produção empresarial. Para ela, existe uma luta técnico-política para sua preservação em 

que: 

[...] se colocam em jogo não apenas prestígio, alta remuneração ou vantagens materiais, 

características que, aliadas ao monopólio corporativo de prática, permitiu a elitização 

desses trabalhadores, mas luta em que se sabe em jogo a própria autoridade técnico-

científica, pela situação crítica a que é levada a ação médica por seus tensionamentos 

internos, em especial quando se refere à autonomia do agir técnico [...]. 

 

Para o coordenador da CPAC analisada, a OS que presta serviço no Hospital Pimentas 

Bonsucesso possui uma ação médica centrada: 
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A SPDM tem um grande problema [...] O único, talvez, grande problema dela, porque 

ela é perfeita na maior parte das coisas. Mas ela é muito médica-cêntrica. Então ela 

transforma toda ação, numa ação muito médica. Então nós temos que fazer essa ação pra 

que ele saia dessa linha médica-cêntrica para uma linha multiprofissional.  

 

ASSISTÊNCIA 

Acesso / Evasão 

Falta/Restrição do acesso aos serviços 

Outro importante momento da entrevista foi quando a representante dos usuários disse 

que, num hospital administrado por OS, os guardas impediam o acesso da população e o poder 

municipal não se mobilizava para mudar esta realidade: 

Eu questionei ela do... eu falei com ela que [...] Que os guardas de lá não é controlador 

de acesso, [...] Eles não deixam você entrar pra falar com ninguém. Por exemplo, parente 

acompanha, na Santa Casa no caso PA Paraíso, o parente tem que ficar do lado de fora. 

[...] Que a prefeitura, pelo fato de não conseguir administrar tudo isso, prefere fazer vista 

grossa, coisa parecida, não sei. 
 

Evasão pela demora de atendimento 

A Conselheira também expôs a evasão de pacientes nos hospitais administrados por OS 

devido à demora no atendimento: 

[...] por que tem evasão? Evasão é exatamente porque demora no atendimento. 

Independente de qual OS que é [...]. 

[...] o usuário se cansa, vai embora porque se cansou [...]. 

 

Por fim, um importante e central aspecto observado neste trabalho foram os equívocos e 

as divergentes opiniões expressas pelos entrevistados quando colocam a existência de 

Administração Indireta em Guarulhos. Para demonstrar este resultado, serão retomados abaixo os 

trechos das entrevistas em que se encontram estas informações. Na sequência será exposto, ainda 

que em linhas gerais, o arcabouço jurídico que evidencia, em Guarulhos, a existência de um 

grande e complexo mosaico na administração pública da saúde.  

De acordo com a entrevista da gestora do DARAS, as OS que gerenciam alguns serviços 

públicos de saúde em Guarulhos estão enquadradas como Administração Indireta: 
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[...] o processo de contratualização [...] é pra dentro do nosso departamento, que a gente 

deve fazer... Seja nos serviços diretos, da administração direta. Seja nos serviços da 

administração indireta.  
 

 [...] acho que um outro grande desafio que tá dado pra nós, onde nós temos 101 pontos 

de atenção, no município [...] Entre administração direta e indireta. Nenhum serviço 

nosso, da administração direta, hoje, tem uma contratualização de fato. [...] Grande 

desafio. [...] Então hoje eu tenho 67 unidades básicas, eu tenho que contratualizar com 

elas. 

 

Acho que tem um papel importante [...] nós não damos conta, na administração direta, 

[...] de toda necessidade da minha população em tempo oportuno [...] Eu acho que nós 

temos algumas fragilidades na gestão. Acho que assim, atenção básica, nós temos 

história nisso. Saúde pública tem história na gestão, na atenção básica. Agora, na 

hospitalar, eu tenho um pouco de dúvida se nós temos a competência na administração 

direta. 

 

[...] são dois grandes movimentos [...] O que eu já tenho contratualizado hoje [...] são da 

administração indireta [...] Eu tenho que ir mexendo gradativamente nelas. E do outro 

lado eu tenho que começar a contratualizar com os nossos. Direto [...] A gente tá 

discutindo isso. Como é que a gente avança [...].  

 

Já a representante dos usuários do CMS demonstra conhecer as diferentes formas de 

administração pública: 

Hoje eu acho que com todas as deficiências que tem, Guarulhos hoje, não tô falando de 

outra cidade, eu só posso falar de Guarulhos, se não tivesse esse serviço terceirizado... a 

população tava pior, porque o HMU deixa muito a desejar. 

A administração direta é complicado. Igual eu falei do HMU. Como é? Eles se acham 

acima do bem e do mal [...]. 

 

Para o coordenador da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso existe mais de uma forma 

de gestão pública da saúde de Guarulhos: 

A contratualização deveria ser realizada em todos os níveis. Todos os hospitais, 

independente da sua, é... da sua forma de gestão. Sendo administração direta, se 

filantrópica, OS [...] É... deveria ser feito pra todos. 

 

Já o diretor do DAFS se contradiz em alguns momentos quando diz que as OS estão sob 

Administração Direta e logo após se confunde quando coloca que a prefeitura iria encarecer e 

diminuir a qualidade dos serviços públicos, se estes fossem por Administração Direta, dando a 

entender que existe Administração Indireta em Guarulhos: 

[...] o secretário gostando ou não gostando, o prefeito gostando ou não gostando, se ele 

abrir um serviço de saúde com administração direta, ele vai engrossar o percentual da 

folha de pagamento. 
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Primeira administração direta. Ou [...] A administração direta através de OS. Que é 

administração direta. Depois filantrópicos... Depois privado. 

 

[...] a vantagem pra mim é assim; se a prefeitura fizesse por administração direta ia ser 

pior o serviço e ia ser mais caro. 

 

Conforme observado acima, há uma confusão quando se fala sobre Administração Direta 

e Administração Indireta. Este é um antigo campo de debate dentro das diferentes formas de 

administração no setor público. Para melhor compreensão, na sequência serão expostas as 

modalidades jurídicas encontrados na administração da saúde pública de Guarulhos: 

 De acordo com o artigo n4 do Decreto-Lei n200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe 

sobre a organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para Reforma 

Administrativa, a Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

        II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas 

de personalidade jurídica própria: 

        a) Autarquias; 

        b) Empresas Públicas; 

        c) Sociedades de Economia Mista; 

        d) Fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987). 

O que torna a discussão complexa e pode confundir a opinião dos entrevistados é a 

modalidade de relação jurídica em que se encontram os prestadores de serviço do SUS, já que 

elas podem ser de Direito Público ou de Direito Privado.  

De acordo com o artigo n24 da Lei 8.080/90: “... a participação complementar dos 

serviços privados de saúde será formalizada mediante contrato ou convênio, obervadas, a 

respeito, as normas de direito público”. [grifo nosso] 
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E de acordo com o artigo n25 desta mesma lei: “... as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos terão preferência para participar do sistema Único de saúde - SUS”. [grifo nosso] 

Como visto acima, no SUS todos os contratos e convênios com entidades filantrópicas e 

sem fins lucrativos devem estar sob normas de direito público. Porém, de acordo com a Lei 

n9.637/98 e a Lei n9.790/99 a relação estabelecida é distinta. O poder público repassa recursos 

para entidades que os gerenciam sob as normas de direito privado. Isto significa que tais 

entidades podem, por sua vez, contratar pessoal e serviços, além de comprar insumos, sem 

necessidade de obedecer os processos de concurso e licitação públicos. 

A partir das análises das entrevistas e do campo do direito exposto acima, foi construído 

um quadro para facilitar a visualização do mosaico que é a administração pública de Guarulhos, 

segue abaixo: 

Quadro 10 – Síntese das modalidades de relação jurídica dos prestadores de serviços de saúde  

de Guarulhos em 2014. 
 

Unidade Prestador Tipo 

de Contrato 

Direito 

Público 

Direito 

Privado 

Outras 

Maternidade Jesus  

José e Maria 

Associação Beneficente  

Jesus, José e Maria 

Lei própria   X 

CAPS Recriar 

CAPS Arco Íris 

CAPS Alvorecer 

Projeto Trabalho,  

Terapia & Arte (TEAR) 

 

Associação  

Saúde da Família 

 

 

Contrato de 

Gestão 

 

  

 

X 

 

Hospital Stella Maris Congregação das  

Filhas de Nossa Senhora  

Stella Maris 

 

Convênio 

 

X 

  

Policlínica Paraíso 

Policlínica Maria Dirce 

UPA São João 

 

 

Irmandade  

Santa Casa de SP 

 

 

Contrato de 

Gestão 

 

  

 

X 

 

 

Hospital Municipal  

Pimentas Bonsucesso 

Associação Paulista para  

o Desenvolvimento  

da Medicina (SPDM) 

 

Contrato de 

Gestão 

 

  

 

X 
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Conforme análise documental, realização de entrevistas e o quadro acima, não foram 

encontradas nenhuma Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundações 

Públicas em Guarulhos, portanto, de acordo com o Decreto-Lei 200/67, nenhum serviço está sob 

Administração Indireta.  

É importante destacar que não foram considerados e estudados os prestadores que 

possuem fins lucrativos e não foram encontradas OSCIP, porém foram localizados cinco 

prestadores regidos sob três diferentes formas de relação jurídica. Destes, apenas a Congregação 

das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris foi contratada sob direito público de acordo com a Lei 

8.080/90. 

Dos quatro restantes, um está sob relação autorizada por legislação específica, em que a 

prefeitura de Guarulhos concede subvenção social à Maternidade Jesus, José e Maria, cuja 

relação com o poder público está regulamentada  em lei municipal n7.103 de 28 de dezembro de 

2012. 

Os outros três prestadores estão regidos pela lógica do direito privado sob a Lei 9.637/98, 

situação que não pode ser interpretada como Administração Direta, de acordo com o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Este importante órgão, em 01 de dezembro de 1998, 

entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal Federal 

(STF) com pedido de liminar, contra a Lei Federal 9.637/98. Segundo o referido conselho esta 

pretende: 

[...] instituir o Programa Nacional de Publicização, por meio do qual são extintas 

entidades da administração pública e transferidas suas atividades, seu pessoal e seus 

bens, sem licitação, para organizações privadas, que o Poder Executivo escolhe a seu 

arbítrio. [grifo nosso] 

 

Em moção de apoio a esta ADIN, em 26 de agosto de 2010, os congressistas do I 

Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, organizado pela ABRASCO, 

escreveram uma carta solicitando que os Ministros do STF julgassem procedente a ADIN 1.923, 

destacando a inconstitucionalidade da lei: 

Consideramos esta Lei inconstitucional, por violação frontal ao princípio da Moralidade 

na Administração Pública e por tentar contornar, por vias transversa, todos os sistemas 

de fiscalização e controle interno e externo dos gastos públicos, além de se constituir em 
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uma afronta direta aos direitos sociais e trabalhistas historicamente conquistados pelos 

trabalhadores, abrindo sérios precedentes para desvios do erário público. [grifo nosso] 
 

De acordo com a exposição acima, somente o Hospital Stella Maris foi contratado 

segundo estabelece a lei federal 8080, uma vez que os outros prestadores estão sob outras 

diferentes lógicas contratuais que não a do direito público. Todos estes resultados caracterizam 

um complexo mosaico de distintas relações jurídicas presentes na administração pública da saúde 

de Guarulhos que desafiam os gestores a efetivar o processo de contratualização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como citado na apresentação desta dissertação, este trabalho faz parte de uma pesquisa 

guarda chuva cujo projeto recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP). Uma das exigências deste órgão de fomento era que os resultados 

deveriam ser discutidos com as instituições parceiras visando sua incorporação à política de 

gestão municipal. 

Como estabelecido, as considerações finais serão relativas aos desafios encontrados no 

processo de contratualização em serviços de saúde de Guarulhos. Abaixo serão apontadas as 

principais categorias presentes no estudo e propostas que beneficiem a contratualização. 

Participação dos usuários 

Nem todas as leis, decretos, reivindicações e documentos oficiais conseguiram garantir a 

plena participação dos usuários neste processo de contratualização. De acordo com a 

representante dos usuários no CMS, a participação é efetivada apenas durante a prestação de 

contas dos prestadores de serviço. Outro ponto destacado é o fato da SMS não repassar aos 

usuários todas as informações relativas aos processos. E, em algumas unidades, os usuários 

encontram restrição do acesso, fato que não tem mobilizado o poder público. Portanto, é 

imprescindível e de caráter de urgência que aconteça maior participação da comunidade e 

controle social como diretriz da política pública municipal.  

Regulamentação e critérios de contratualização da SMS 

Visto o mosaico de modalidades de relações jurídicas presentes nos serviços de saúde de 

Guarulhos, faz-se necessário regulamentar e colocar em prática os critérios de contratualização já 

estabelecidos pela gestão municipal para todas as unidades de saúde e não somente para os 

prestadores de direito privado. 

É importante ressaltar que este processo deve conter metas quantitativas e qualitativas, 

mas que não se procure somente alcançar os números indicados, mas também um cuidado em 

saúde centrado no ser humano e em suas necessidades. 
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Evasão pela demora de atendimento 

A representante dos usuários no CMS relatou que devido à demora no atendimento em 

algumas OS, os pacientes vão embora. Este fato deve ser investigado junto ao prestador de 

serviço.  É necessário entender quais os casos em que há demora no atendimento e investigar 

quais os motivos do atraso nas consultas e assim de fato regular o prestador. 

Articulação entre os departamentos da SMS 

Conforme visto nos depoimentos, ainda é falha a articulação entre os departamentos 

responsáveis pelo processo de contratualização da SMS de Guarulhos. Para além do trabalho 

realizado de forma fragmentada, foram encontrados também conflitos internos que prejudicam o 

andamento deste processo. Portanto, deve haver uma revisão deste processo e dos atores 

envolvidos, para que haja um trabalho conjunto e harmonioso no interior da equipe de nível 

central. 

Comissão Permanente de Acompanhamento de Contrato 

Como obervado nos relatos dos gestores da SMS, é necessário criar CPAC com 

trabalhadores voltados apenas às atribuições da comissão e não com acúmulo de cargo como 

acontece neste início de 2014. É importante, também, que aconteça uma definição de quais 

características são necessárias para o trabalhador que irá atuar na comissão e que estes 

profissionais possam assumir o cargo de forma voluntária. 

Periodicidade das reuniões da CPAC com os parceiros 

Tornar realidade as reuniões trimestrais entre a CPAC e os parceiros, conforme proposto 

nos documentos oficiais relativos à contratualização. E realizar a co-gestão citada pelo 

coordenador da comissão do Hospital Pimentas Bonsucesso, para propiciar contatos mais 

próximos e diários.  
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Insuficiência da equipe de nível central 

É imprescindível destacar as reivindicações feitas pelos gestores indicando que o número 

de trabalhadores é insuficiente, e, também, a dificuldade em encontrar profissionais capacitados 

para desempenhar funções de nível central. Faz-se necessária uma ampliação do quadro de 

funcionários e capacitações para que estes profissionais possam desempenhar tais funções. 

Tensão dos trabalhadores das Organizações Sociais 

É importante destacar o clima de tensão entre os trabalhadores das Organizações Sociais, 

percebido pela representante dos usuários no CMS. Isso demonstra a precarização do trabalhado 

advinda com a Reforma de Estado e as formas gerenciais de gestão. Como disse o coordenador 

da CPAC do Hospital Pimentas Bonsucesso, é necessário a presença de um profissional de 

Recursos Humanos em todas as comissões para acompanhamento da política de pessoal do 

prestador. 

Falta de compromisso dos trabalhadores concursados 

Alguns entrevistados relataram falta de compromisso dos trabalhadores concursados, fato 

que dificulta o bom andamento da máquina pública. É importante refletir junto aos trabalhadores 

se isso realmente ocorre e quais os motivos desta falta de compromisso, para que ocorra um 

planejamento conjunto entre todos os envolvidos e uma nova política de pessoal. Vale ressaltar 

que o município possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários, um dos poucos entre os 

municípios do estado de São Paulo.  

Corporação médica 

De acordo com os entrevistados os serviços trabalham sob uma lógica médica-centrada e, 

segundo relatos, atualmente os médicos estão mais preocupados em se capitalizar do que salvar 

vidas. Portanto, a SMS deve inserir o trabalho interdisciplinar como diretriz, no intuito de 

promover relações horizontais no interior das equipes. E ter sempre como foco a atenção ao 

sujeito,para que o trabalho em saúde não se assemelhe à lógica da produção empresarial.  
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O mosaico da administração pública de saúde de Guarulhos: trajetória da 

(re)organização 

A contratualização no SUS, abordada neste estudo, constitui-se como uma das áreas de 

atuação dos gestores, dentre as múltiplas e variadas dimensões da relação público/privado no 

sistema de saúde brasileiro, relação esta que tem suscitado debates de diferentes ordens: política, 

técnico-administrativa, jurídica e ideológica. Para fazer face às exigências impostas pelo 

funcionamento de uma rede pública de serviços de saúde de grande porte, as tarefas dos gestores 

municipais do SUS vem se tornando crescentemente complexas. No município estudado, a 

necessidade da (re)organização da administração pública de saúde já foi identificada pelos 

gestores locais do SUS. Está clara a visão crítica presente nos depoimentos dos entrevistados 

acerca da insuficiência dos mecanismos de regulação atualmente vigentes. Conforme foi 

observado, existem diversas modalidades jurídicas que configuram um complexo mosaico de 

formas de administração pública cujas modalidades de relação político- administrativo-jurídica 

devem ser melhor clareadas e organizadas com vistas à eficácia da regulação, mais precisamente 

da contratualização em serviços de saúde.  

Com este estudo, espera-se contribuir para a trajetória apontada pelos próprios gestores, 

rumo ao exercício da contratualização, orientada por: 

 subordinação dos contratos à política de saúde municipal;  

 contratualização que garanta de fato a inserção do prestador  na rede do SUS; 

 mecanismos que promovam acesso transparente às informações sobre os contratos; 

 acompanhamento, fiscalização e controle vinculado ao atendimento das necessidades 

de saúde da população e não meramente pela oferta de serviços 

Manter o caráter público dos serviços, garantir a universalidade com igualdade de acesso 

e a busca da integralidade, levar em conta os direitos dos trabalhadores do SUS e reavaliar as 

ações sempre orientadas pelas necessidades dos usuários, em um contexto de recursos escassos: 
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esta é a difícil equação com a qual o gestor deve lidar no dia-a-dia do sistema e da qual faz parte 

a contratualização como problema e como possível solução.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Entrevista com Representante dos usuários do Conselho Municipal de Saúde  

 

1) Qual sua história no município? Como foi eleita para o CMS?  Há quanto tempo é 

 representante dos usuários? Qual seu atual cargo ou posição dentro do CMS? 

2) Estudou até que ano? 

3) Explique como se dá sua participação nas reuniões da comissão de acompanhamento  

de contrato deste hospital. 

4) Você se sente ouvida?  

5) Participa de outra comissão? 

6) Qual sua opinião sobre a contratualização deste Hospital?  

7) Segundo o Ministério da Saúde a regulação deve ser tanto quantitativa como qualitativa, 

você enxerga preocupação (por parte dos gestores da Secretaria Municipal de Saúde) nestas 

duas áreas?  Explicar  

8) Os representantes dos usuários foram ouvidos durante o processo de contratualização  

do Hospital? 

9) Em algum momento essa pauta foi levada ao Conselho Municipal de Saúde? Caso sim, 

explique como foi recebida e como foi trabalhada. Caso não, por quê? 

10) Por favor, fale sobre as vantagens e desvantagens que possam existir no processo  

de contratualização do Hospital Pimentas Bonsucesso. 
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ANEXO II – Entrevista do Diretor do Complexo Regulador 

 

 

1) Quais as instituições contratualizadas; 

2) Qual o nome da comissão que cuida do processo de contratualização; 

3) Existe alguma portaria para esta comissão; 

4) Quem escolhe as pessoas que formarão esta comissão; 

5) Como é composta; 

6) É por cargo? Indicação do secretário? 

7) Qual periodicidade do encontro da comissão; 

8) Existe ATA? 

9)  Ela pode pedir a exclusão de um contratualizado; 

10) Qual o poder decisório; 

11) No organograma da SMS onde se situa?  

12) Quem a preside; 

13) Como ela se vincula ao complexo regulador; 

14) Como posso ter acesso a sua coordenação ou presidência; 
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ANEXO III – Entrevista do Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da 

Saúde 

 

1) Qual sua formação? 

2) Qual sua história no município? 

3) Há quanto tempo como diretor do departamento administrativo e financeiro da saúde? 

4) Você ajudou a formular o decreto 28722/11? Decreto municipal que regulamenta o artigo 

116 da Lei Federal nº 8.666/93. 

5) Explique o organograma do departamento. Indique sua localização e a quem se subordina. 

6) Como é o processo de contratualização no município de Guarulhos? Explique todo 

processo, os departamentos e responsáveis por cada ação.  

7) Mostrar a tabela e pedir para que ele preencha e explique a modalidade jurídica de cada 

prestador. 

8) Qual o critério para composição das comissões de acompanhamento de contrato? Quem 

escolhe? Qual periodicidade? Quais assuntos são discutidos? 

9) Destes prestadores, existe algum que a regulação seja mais desafiadora? 

10) Quais as dificuldades no processo de contratualização; 
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ANEXO IV – Entrevista com Gestora do Departamento de Articulação de Redes  

de Atenção à Saúde 

1) Qual sua formação? 

2) Qual sua história no município? 

3) Há quanto tempo como gestora do DARAS? 

4) Você saberia me dizer a história do DARAS no município de Guarulhos? 

5) Explique o organograma do departamento. Indique sua localização e a quem se subordina. 

6) Em entrevistas com outros gestores foi comentada que a Comissão Permanente de  

Acompanhamento de Contrato ficará subordinada ao DARAS, esta informação  

esta correta? Explique. 

7) Também foi comentado que serão criadas novas comissões, para além da única comissão 

 efetiva sobre a contratualização do Hospital Pimentas Bonsucesso. O DARAS será o 

 responsável pela criação de novas comissões? Qual será o critério de escolha para formação 

 dessas Comissões? Qual critério para escolha dos prestadores a serem contratualizados? 

8) Atualmente, qual a responsabilidade do DARAS sobre o processo de contratualização em 

 serviços de saúde? Quais os planos futuros? 

9) Em relação aos serviços de saúde de administração direta responda: 

a) Eles são contratualizados?  

b) De que forma? 

10) Quais a vantagens e quais as desvantagens, do ponto de vista do interesse público,  

que   podem ocorrer no processo de contratualização? 

11) Como avalia o caráter complementar da participação dos prestadores privados no SUS? 

12) Como avalia a capacidade reguladora da SMS face aos prestadores privados? 
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ANEXO V – Entrevista do Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento  

de Contrato do Hospital Pimentas Bonsucesso. 

 

1) Qual sua formação? 

2) Qual sua história no município? 

3) Você ajudou a formular o decreto 28722/11? Decreto municipal que regulamenta o artigo 

116 da Lei Federal nº 8.666/93. 

4) Explique o organograma do departamento. Indique sua localização e a quem se subordina. 

5)  Qual é o organograma dos órgãos e setores envolvidos na contratualização? 

6) Qual é o fluxo da contratualização nesse organograma? 

7) Sobre a comissão de acompanhamento de contrato do Pimentas, responda:  

7.1 - Como foi a criação desta comissão? 

7.2 - Por favor, fale sobre o critério para escolha dos integrantes? 

7.3 - Coordena esta comissão desde o início? 

7.4 - Como foi convidado a compor e coordenar a comissão? 

7.6 - Já havia participado de outra? 

7.7 - Qual o papel da comissão? 

7.8 - Existe pauta? Como é definida? 

7.9 - Por favor, avalie a relação com a SPDM no que diz respeito à regulação. 

7.10 - Por favor, avalie a relação com o Tribunal de Contas no que diz respeito à 

regulação? 

7.11 -   A comissão recebe capacitação? Qual periodicidade? 

7.12 -   Qual a periodicidade de reunião com o parceiro? 

7.13 -   Vocês realizam visitas In loco? Qual periodicidade? 

7.14 -    Avaliam a satisfação do usuário? 

7.15 - De acordo com a Consulta Pública 20 é papel da comissão permanente de 

acompanhamento de contrato: 

7.15.1 - Avaliação do cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras; 

7.15.2 - Avaliação da capacidade instalada; 
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7.15.3 - Readequação das metas pactuadas, dos recursos financeiros e outras que se fizerem 

necessárias; 

7.15.4 - Apresentação de relatórios no mínimo trimestralmente.  

8) Vocês conseguem efetivar este papel?   

9) Quais a vantagens e quais as desvantagens que podem ocorrer no processo de 

contratualização? 
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ANEXO VI – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Título da Pesquisa: “Distintas modalidades de gestão no SUS municipal e a regulação: a 

contratualização em serviços de saúde.”. 

Meu nome é Eduardo Ferreira Santana e quero lhe informar que esta pesquisa será realizada para 

fins de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de 

Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo.  

O objetivo desta pesquisa é analisar a contratualização de serviços de saúde, como instrumento 

regulatório, nas distintas modalidades de gestão do SUS num município da Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP). 

Sua participação voluntária permitirá complementar o levantamento dos dados que será realizado 

para identificar e descrever as distintas modalidades de gestão e a contratualização de serviços de 

saúde como um instrumento de Regulação da Atenção a Saúde existente no SUS municipal. Suas 

respostas permitirão compreender como é percebida e trabalhada a regulação sobre estas distintas 

modalidades de gestão identificadas no município. 

Além dessas informações, em qualquer momento do estudo o(a) Sr(a) terá acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Eu, Eduardo Ferreira 

Santana, sou o pesquisador responsável e poderei ser encontrada no endereço Rua Clélia, 843, 

telefone (11) 9 8215-6328 ou e-mail dukafsantana@gmail.com. 

Se tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – telefone (11) 5571-1062.   E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Em qualquer momento o(a) Sr(a) tem garantia a liberdade da retirada de 

consentimento e poderá deixar de participar do estudo. Eu me comprometo a utilizar os dados e o 

material levantado somente para fins acadêmicos do estudo.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo e os esclarecimentos permanentes. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

 

mailto:dukafsantana@gmail.com
mailto:cepunifesp@epm.br


  

115 

 

Data ____/_____/_____ 

Assinatura do(a) participante: _____________________________ 

Assinatura do pesquisador: ______________________________ 
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ANEXO VII – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP 
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