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Relatório de Participação em Evento Externo: “Saúde_Transparência e 

Controle nas Parcerias com Organizações Sociais” 
 

 

Evento realizado no Edifício Sede do Tribunal de Contas da União – Brasília/DF 

nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, cujo tema foi a Transparência e Controle 

nas Parcerias com Organizações Sociais na Saúde. 

 

No aludido Seminário, destacou-se que a evolução da sociedade impôs 

transformações na gestão pública, que ao longo do tempo desenvolveu novos 

modelos e arranjos institucionais e entre estes está incluso o modelo de parceria 

com Organizações Sociais. Frisando-se ainda a relevância da atuação destas 

organizações na área da Saúde e também enfatizando a importância do controle 

e da transparência para a qualidade dos serviços públicos ofertados à 

população. 

 

Também foi relembrado que embora a Lei Federal que trata sobre o modelo das 

Organizações Sociais seja de 1998, só em 2015 é que o STF em Relatoria do 

Ministro Ayres Britto na ADI 1923 assentou a constitucionalidade do modelo de 

consecução dos serviços de saúde pelas Organizações Sociais (OSs). 

 

Assim, conforme já se manifestou o STF, trata-se de um dos modelos de 

execução compatível com os serviços públicos, o que se reflete também no 

âmbito da saúde. Outrossim, definir qual é a proporção entre a atuação direta ou 

indireta do estado na execução da saúde pública é uma tarefa que 

essencialmente cabe aos gestores das políticas públicas e deve ser baseado em 



estudos fundamentados. 

 

Registrou-se também que com a adoção desse modelo, a Administração Pública 

passou a se guiar por um novo paradigma, que é o controle por resultados e que 

neste contexto algumas ferramentas ganharam novo destaque, como por 

exemplo, a necessidade de planejamento, monitoramento, fiscalização e a 

concessão de incentivos ao setor privado (flexibilização de regras de licitação, 

de realização de concurso público, repasse de recursos etc), para que seja 

atrativo a atuação destas organizações sociais na execução dos serviços 

públicos. 

 

Entretanto, também mencionou-se que essa flexibilização tem por objetivo o 

alcance de um serviço público mais eficiente, não apenas do ponto de vista 

econômico, mas que apresente também uma maior qualidade ao cidadão. 

 

A seguir serão descritos alguns aspectos relevantes que foram objeto de 

discussão durante os dois dias de palestras. 

 

Foi rememorado que o cenário de crise fiscal, escassez de recursos e busca de 

mais eficiência em que o estado brasileiro se encontrava, conduziu a adoção 

das Organizações Sociais como um novo instrumento de gestão pública e que 

este modelo em abstrato não pode ser considerado nem positivo, nem negativo, 

há sempre que se avaliar os usos que se faz desta ferramenta. Mas trata-se de 

uma nova alternativa que se colocou ao gestor público e que deve ser analisada 

sem amarras prévias ou pré compreensões sobre sua qualidade ou não.  

 

Outro ponto alto do evento, foi a discussão sobre os desafios na parceria com as 

Organizações Sociais, onde foi frisado que o Estado brasileiro como um todo, 

não só as OSs e não só no âmbito da saúde, enfrentam um cenário de grandes 

dificuldades, cobra-se maior eficiência e menores custos num cenário de crise e 

escassez. 



 

Ao tratar sobre estes desafios, o palestrante sustenta que o estado brasileiro 

gasta muito e gasta mal e que é necessário corrigir tanto a qualidade, quanto a 

quantidade do gasto público.  

 

Também foi defendida a importância de adoção de medidas de contenção da 

discricionariedade administrativa desde o momento da qualificação ou não das 

organizações sociais pelo Estado, até o momento do controle da execução dos 

serviços pelas OSs.  

 

Outro aspecto discutido, foi a necessidade de maior transparência no âmbito das 

OSs visando a atender essencialmente ao princípio da publicidade é outro 

elemento extremamente relevante para o sucesso das parcerias com as OSs.  

 

Ainda em se tratando da transparência, foi apresentado por um representante da 

CGU um panorama sobre os trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da 

União no âmbito das Organizações Sociais em Saúde, abarcando, inclusive, 

alguns exemplos práticos sobre a importância da transparência no setor. 

 
Ademais, também foi apontada a necessidade da formação específica dos 

recursos humanos das organizações sociais e também a imprescindibilidade de 

medidas efetivas e reais de avaliação dos resultados da execução dos serviços 

e implementação das políticas públicas para que desta forma assegure-se a 

viabilidade do modelo. 

 

Por fim, foi tratada por um representante do STN uma questão que tem sido 

objeto de intensos debates na atualidade, que é o cômputo das despesas com 

pessoal das Organizações Sociais para limites da LRF, que se relaciona com os 

gastos do contrato de gestão relativos a despesas com profissionais de saúde 

para execução das atividades fins, como médicos e enfermeiros, por exemplo, 

se devem ou não ser computados para fins de limites da Lei de 



Responsabilidade Fiscal. 

 

Essa é uma questão que tem sido enfrentada pelo STN e seus normativos são 

no sentido que estes gastos precisam ser computados no limite de gastos com 

pessoal, até porque senão estados que enfrentam hoje elevado gasto em sua 

folha de pessoal artificialmente reduziriam esse quadro mediante a celebração 

de contratos de gestão, criando-se uma margem artificial de ampliação dos 

gastos com pessoal, o que não é positivo para  o equilíbrio das finanças 

públicas. 

 

 

 
 
 

	


