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Trata-se de relato acerca da participação do servidor no evento: 
Saúde_Transparência e Controle nas parcerias com organizações sociais, 
que ocorreu nos dias 04 e 05/11/2019, na sede do TCU, em Brasília, o qual se 
insere na área de competência na qual atua a Segunda Coordenadoria de 
Controle Externo. 
 
A organização do evento coube ao Tribunal de Contas da União, ao Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde, Controladoria-Geral da União, Instituto Brasileiro das Organizações 
Sociais de Saúde e Ministério Público Federal. Todas essas entidades tiveram 
assento na mesa e seus representantes realizaram concorridas palestras, cuja 
assistência continha servidores de tribunais de contas e outros órgãos dos 
poderes públicos, funcionários e representantes das organizações sociais. 
 
Nas palestras, traçou-se o histórico do modelo de Organizações Sociais de 
Saúde (OSS), adotado no Brasil desde a década de 90, revelando tratar-se de 
parcerias firmadas entre o setor público e instituições sem fins lucrativos que 
contribuem, de forma complementar, com a consolidação do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  
 
Na abertura do encontro, o secretário de controle externo da saúde do TCU, 
Carlos Augusto de Melo Ferraz, destacou a importância estratégica do encontro, 
comentando que o modelo poderia render resultados, mas apresentava, 
também, riscos, e sobre a importância do adequado gerenciamento desses 
riscos e o acompanhamento rigoroso dos seus resultados.  
 
Já o Secretário Estadual da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que 
representou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), falou 
sobre a complexidade da gestão da saúde no Brasil e que o modelo de 
organizações sociais é realidade nos estados e municípios e que, embora haja 
muitas críticas ao modelo, os problemas decorreriam não dele em si, mas de 
práticas equivocadas que deturpariam o sistema, destacando que a atuação dos 
órgãos de controle desde o início do processo é muito importante. 
 
O ministro Benjamin Zymler, do TCU, ressaltou que o País precisa decidir quais 
as melhores alternativas para a sustentabilidade do SUS e a necessidade de 
saber objetivos, traçar metas mensuráveis e, assim, adotar as melhores práticas 
para garantir a melhoria do serviço de saúde no país.  
 
Falou, também, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que destacou o 
alto número de judicialização da saúde, que teria triplicado nos últimos 10 anos, 
e que o custo dessa judicialização é altíssimo para o Estado, cabendo ao 



sistema judiciário e ao Ministério Público auxiliar na reversão desse quadro, 
privilegiando uma atuação preventiva, resolutiva e extrajudicial. 
 
Foram abordados quatro grandes temas no encontro: Políticas de Integridade 
em Organizações Sociais; Eficiência Ambulatorial e Hospitalar; Transparência na 
Parceria com entidades do Terceiro Setor; e O Uso do Modelo de OS: Boas 
Práticas e Maus Exemplos. 
 
No encerramento do evento, o juiz instrutor do gabinete do ministro Luiz Fux, 
do STF, Abhner Youssif, destacou a necessidade de consolidação do 
modelo de gestão, as Organizações Sociais, como as de Saúde, devem 
buscar a segurança jurídica, não só no âmbito administrativo e de 
controle, mas também jurídico, com a produção de normas que se 
compatibilizem com a realidade brasileira, o que ele considerou como 
desafios.  
 
	


