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Resumo
No final da década de 1970 as crises internacionais incitaram questionamentos
quanto ao papel do Estado, suas margens de atuação e a eficiência do modelo burocrático.
Nesse cenário foi propagado o modelo de administração pública gerencialista. Este modelo
foi adotado pelo governo FHC, que preconizou a redução das despesas públicas,
comprometendo propostas progressistas inseridas na Constituição Federal de 1988, incluindo
o Sistema Único de Saúde (SUS). Para a área social foi formulado a proposta de um novo
modelo jurídico-institucional - as Organizações Sociais (OS), consideradas como uma
estratégia de implantação da reforma do aparelho de Estado.
No governo Lula, é atribuído ao contexto político, econômico e social a necessidade
de mudanças macro-estruturais que promovessem repercussões no papel do Estado,
reconhecendo sua importância para desenvolvimento econômico e social. Paralelo a uma
conjuntura de inovação institucional e de críticas quanto à rigidez do modelo burocrático,
ocorre em 2004 uma crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. É nesse contexto que as
FEDP foram definidas como uma proposta de modelo jurídico-institucional, que poderia ser
aplicado à gestão de serviços de saúde.
O objetivo deste estudo foi descrever e analisar as modalidades jurídico-institucionais
– OS e FEDP, a partir de seus mecanismos de governança, especificamente aspectos da
relação público-privado e os mecanismos de controle, no âmbito do SUS. A justificativa se
pauta na conjuntura atual de debates e experimentalismos quanto aos modelos jurídicoinstitucionais a serem instituídos na saúde e a importância que as OS e FEDP, propostas
oriundas de governos de matrizes diferentes, obtiveram no cenário nacional.
Este estudo foi elaborado a partir de revisão bibliográfica, levantamento e análise
documental dos marcos legais no âmbito federal, estadual e municipal que dispõem sobre a
qualificação das OS e a autorização/constituição das FEDP na saúde. A utilização dessas
legislações é justificada pelo referencial teórico-metodológico do neo-institucionalismo, que
compreende que as normas podem funcionar como um constrangimento que influencia as
atuações e decisões dos atores. Foram consultadas ao todo 80 legislações, 71 sobre OS e 9
sobre FEDP, o que não necessariamente esgota toda normatização a respeito dessas
modalidade.
A análise das legislações evidencia diferenças entre as propostas de OS e FEDP
federais e sub-nacionais, além de diferenças nas legislações que dispõem sobre o mesmo tipo
de entidade, o que expressa às particularidades políticas e institucionais de cada governo e
localidade. As OS e FEDP, estabelecem desenhos de relação entre o Estado e sociedade, que
no âmbito da participação institucionalizada da sociedade na saúde, aponta para as FEDP
como um mecanismo institucional mais aberto. No entanto, a abertura das OS e, mesmo, das
FEDP à participação social não está institucionalizada de forma a privilegiar o interesse da
população, dado a falta de espaço para a vocalização desse segmento. As propostas das OS e
FEDP prevêem uma ênfase nas dimensões institucionais e financeiras, o que se reflete no
tipo de controle adotado - de resultados, perpetuando a falta de investimento na dimensão
sociopolítica, especificamente no controle social.
Palavras-Chave: Reforma do Estado, Administração Pública, Gestão em Saúde,
Organizações Sociais, Fundações Estatais de Direito Privado, Público-Privado e
Mecanismos de Controle.
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Abstract
At the end of the 1970´s, international crises incited the raise of questions about the
State´s role towards its institutional objectives, its action range and the bureaucratic model´s
efficiency. In this scenario, it was implemented the managerial public administration model.
This model was adopted by the Cardoso administration, prioritizing budget cuts, as well as
compromising the implementation of progressive proposals contemplated in the Constitution
of 1988, including the Brazilian Unified Health System. For the social sector, it was
formulated the proposal for a new legal-institutional model - the Social Organizations (OS) considered to be a new strategy for the implementation the State´s apparatus reform.
In the Lula administration, it was attributed to the political, economic and
social contexts the need to implement macro-structural changes in order to promote impacts
on the State´s role as well as recognizing its importance to the Nation´s economic and social
development. Parallel to the conjuncture of institutional innovation and criticism towards the
rigidity of the bureaucratic model, in 2004, the crisis in the federal hospitals of Rio de
Janeiro took hold. In this context, State Foundations of Private Law (FEDP) were chosen as
an alternative proposal for the legal-institutional model and could be applied to the
management of the public health services.
The objective of this study is to describe and analyze the legal
and institutional models - OS and FEDP - , its governance arrangements, particularly
the public-private relation and control mechanisms within the Unified Health System. The
justification is based on current debates and experimentalism as well as on legal
and institutional models to be inserted in the health sector and the importance of the OS
and FEDP, proposals
that
come
from administrations
of
different
political
matrices, obtained on the national scene.
This study was based on literature review, survey and documental analysis of legal
frameworks of Brazilian states and municipalities that state the OS´s classification and
concession/constitution of FEDPs in the health sector. The use of such legislation is justified
by the theoretical and methodological framework of the neo-institutionalism approach,
which define that legal standards can act as a constraint which influences actions and
decisions of actors.
The analysis of the legislation shows differences between the federal, state and local
OS´s and FEDP´s proposals, as well as legal inconsistencies which state the same entity
type, attesting the political and institutional particularities of different governments and
localities. OS and FEDP establish different patterns of relationship between State
and Society within the institutionalized participation of Society in the health field, which
points to FEDP as a more flexible institutional mechanism. However, the acceptance of
OSs and even of FEDPs to social participation is not institutionalized seeking to favor the
population´s interests, given the lack of space to vocalize their needs. The OS and FEDP
proposals provide an emphasis on the institutional and financial dimensions and are reflected
on the type of control adopted (the results) and perpetuates the lack of investment in
the socio-political dimensions, especially towards the popular claim for social control.
Key-words: State Reform, Public Administration, Health Management, Social
Organizations, State Foundations of Private Law, Public-Private and Control Mechanisms.
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1. Introdução
A partir da década de 70, em um cenário global de crises econômicas e de
legitimidade do modelo de intervenção estatal, são propagadas propostas de reformas
destinadas a redefinir o papel do Estado e suas margens de atuação. Essas reformas de
cunho

mais

amplo

incidiram

sobre

a

administração

pública,

promovendo

questionamentos quanto ao modelo burocrático. O Brasil foi inserido nesse processo
reformista dos anos 90, sofrendo forte influência de reformas ocorridas externamente.
Nessa conjuntura reformista, o modelo burocrático, predominante na
administração pública, foi apontado como inadequado. Muitas críticas ao referido
modelo, anteriores à década de 90, foram resgatadas. Merton, um dos principais críticos,
cunhou o termo “disfunções burocráticas” para caracterizar um desvirtuamento do
modelo burocrático e seus efeitos não desejados, tais como: o impacto da prescrição
estrita de tarefas sobre a motivação dos funcionários, a resistência à mudança, o
desvirtuamento de objetivos devido à obediência acrítica às normas e a falta de atenção
às peculiaridades das necessidades (Merton, 1949, apud Secchi, 2009).
Segundo

Majone

(1999),

a

redistribuição

de

recursos

e

a

gestão

macroeconômica, adotadas como prioridade política de muitos governos europeus após
a segunda Guerra Mundial passaram a ser questionadas. Entre esses questionamentos
foi apontada a necessidade de mudança para um novo modelo de governança.
Nos dois países centrais – Inglaterra e EUA, onde são identificados os marcos
iniciais da conjuntura internacional de reforma de Estado, ocorre o desenvolvimento, no
campo da gestão pública, do modelo gerencialista, que acaba por transcender seus
cenários originais.
O gerencialismo, traduzido no Brasil como Administração Pública Gerencial ou
Nova Gestão Pública (Bresser-Pereira e Spink,1998; Abrucio e Sano, 2008; Paes de
Paula, 2005;), vem se afirmando nas últimas décadas através da criação de uma cultura
organizacional que orienta as atividades de maneira a garantir controle, eficiência e
competitividade maximizados (Paes de Paula, 2005).
Martins (2006) define a Administração Pública Gerencial como uma proposta de
um novo paradigma, pautado nas seguintes características:
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a) caráter estratégico, ou orientado por resultado do processo decisório;
b) descentralização; c) flexibilidade; d) desempenho crescente e
pagamento por desempenho/ produtividade; e) competitividade interna e
externa; f) direcionamento estratégico; g) transparência e cobrança de
resultados (accountability); h) padrões diferenciados de delegação e
discricionariedade decisória; i) separação da política de sua gestão; j)
desenvolvimento de habilidades gerenciais; k) terceirização; l) limitação
da estabilidade de servidores e regimes temporários de emprego; e m)
estruturas diferenciadas (Martins, 2006, p.21).

O modelo gerencialista incorpora conceitos, discursos, propostas e práticas
oriundas do setor privado e os utiliza como benchmarks para organizações da esfera
pública em diferentes áreas do governo (Secchi, 2009).
O Brasil, mesmo sem possuir um aparelho de Estado com uma burocracia
completamente estruturada, acaba por ser atravessado por críticas semelhantes às dos
países centrais com burocracias fortes e efetiva participação do Estado na provisão de
serviços sociais.
No Brasil, o movimento gerencialista tem sua expressão mais evidente e
estruturada durante o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) na década de 90.
Contudo, a reforma gerencial do aparelho de Estado explicitada no Plano Diretor do
Aparelho de Estado, não ocorreu de forma plena, segundo Martins (sem data),
principalmente devido à falta de uma estratégia de desenvolvimento que sustentasse as
mudanças pretendidas.
A ausência de um modelo de administração pública hegemônico promoveu uma
mudança organizacional fragmentada. O projeto das Organizações Sociais (OS),
defendido pelo governo como alternativa para áreas sociais, incluindo a saúde, não
atingiu, em especial no âmbito federal, o alcance esperado (Paula de Paes, 2005).
Paralelamente no setor saúde vários problemas são identificados, em parte como
resultantes do modelo administração vigente. Dentre eles, a falta de flexibilidade e de
agilidade nos processos de compra de insumo e materiais, contratação e dispensa de
pessoal, de gestão financeira, além da insuficiente e/ou inexistente gestão voltada para
resultados, para a satisfação dos usuários e qualidade dos serviços prestados (Barbosa e
Vecina Neto, 2011).
Diante desses impasses e na busca de maior flexibilidade gerencial, diferentes
arranjos jurídico-administrativos como as fundações privadas de apoio, OS,
9

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e cooperativas foram
adotados na administração pública nos seus diferentes níveis. Estes arranjos foram
considerados como alternativas para flexibilizar as regulamentações impostas pela
administração pública, principalmente no que se refere à contratação e demissão de
pessoal, condicionadas pelo regime jurídico dos servidores e pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, e ao uso obrigatório das modalidades de licitação para a
aquisição de insumos, materiais e serviços, previstas e reguladas pela Lei 8.666 de
1993.
No governo Lula esse debate se destaca com a crise dos hospitais federais do
Rio de Janeiro em 2004. A adoção pelos hospitais de fundações de apoio para
flexibilizar e agilizar a sua gestão, gerou questionamentos quanto à legalidade desse
arranjo por parte do Ministério Público e do Tribunal de Contas, incitando ainda mais a
discussão sobre a introdução desses mecanismos jurídico-institucionais, alinhados às
diretrizes do SUS (Valeria Salgado, mimeo, s/data).
É nesse contexto que as Fundações Públicas de Direito Privado (FEDP),
expressas em documentos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), são propostas como alternativa jurídico-administrativa, no âmbito da
administração pública indireta, para responder aos impasses gerados pela administração
pública em geral e em particular para o setor saúde.
Diferente das OS, nas quais a autonomia gerencial ocorre a partir da
transferência para entidades fora da administração pública, nas Fundações Públicas de
Direito Privado, a autonomia é instituída no interior da administração pública, o que
impõe a subordinação dessas entidades a uma normatização mínima referente a esta
forma de administração.
Como ocorreu com a proposta do governo anterior sobre OS, as FEDP não
foram recebidas na área da saúde sem causar polêmicas entre os atores desse campo.
Contudo, apesar do debate inconcluso, as propostas das Organizações Sociais e das
Fundações Estatais de Direito Privado vem se destacando no cenário nacional com a
implantação desses arranjos em diversos estados e municípios.
O levantamento realizado por esse estudo revelou que em 16 estados e 39
municípios brasileiros houve aprovação de leis que permitem a instituição de OS. No
caso da FEDP, mesmo esse modelo não possuindo até o momento regulamentação
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federal no Congresso Nacional, foram identificadas 4 estados e 71 municípios com leis
aprovadas. Só no estado da Bahia foram aprovadas 69 leis municipais sobre FEDP,
segundo informações disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, para
que os municípios baianos pudessem aderir a Fundação Estatal Saúde da Família,
entidade interfederativa, com a função de gestão e operacionalização do funcionamento
da rede de atenção básica1.

1.1. Justificativa

Na atual conjuntura de debates e experimentalismos quanto aos modelos
jurídico-institucionais a serem instituídos na administração pública, as propostas dos
últimos governos, OS no período FHC e FEDP no período Lula, destacam-se no cenário
nacional como alternativas adotadas por uma diversidade de estados e municípios para
responderem aos impasses identificados na gestão de serviços de saúde.
Para além de compreender os determinantes políticos da instituição desses
arranjos, o que não foi o foco desse estudo, torna-se necessário identificar e
compreender como esses modelos estão sendo institucionalizados no território nacional.
É pressuposto que as regras instituídas interferem no funcionamento das organizações e
na atuação dos atores.
Reconhecendo os problemas enfrentados e a relevância social da gestão dos
serviços de saúde, a discussão sobre qual deva ser a modalidade adequada para a gestão
desses serviços ainda é um debate inconcluso, conflituoso e candente no cenário
nacional. Trazer à tona os modelos de governança propostos, especificamente no que se
refere à relação público-privado e aos mecanismos de controle, a partir da análise dos
marcos legais sobre OS e FEDP, considerando as diretrizes do SUS, pode oferecer
elementos importantes para o referido debate.

1

É importante frisar que das 71 leis municipais sobre FEDP, 69 são legislações que permitem a adesão
dos municípios da Bahia a Fundação Estatal Saúde da Família, sendo assim não são legislações que criam
novas entidades. Enquanto que as 69 leis estaduais e municipais sobre OS permitem a qualificação de
várias entidades no território no qual a lei foi aprovada.
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Como justificativa de ordem pessoal aponto algumas inquietações e reflexões
quanto às intervenções propostas para as organizações de saúde, que surgiram a partir
da minha inserção em diferentes campos de prática como residente do Programa de
Saúde Coletiva da UFRJ. Neste período pude perceber que essas intervenções nem
sempre ocorrem com o conhecimento dos seus pressupostos teóricos por parte dos
responsáveis por sua implementação. E algumas vezes, são consideradas como escolhas
puramente técnicas, sem maiores reflexões sobre as suas implicações no processo de
institucionalização do SUS e seus efeitos na distribuição de poder entre os diferentes
atores desse campo.

1.2. Problema de Estudo

Para se chegar ao problema de estudo algumas perguntas preliminares foram
formuladas e posteriormente confrontadas com a bibliográfica consultada e o material
levantado pela pesquisa. Por essas problematizações serem as motivadoras da escolha
do objeto foi considerada relevante sua exposição:



As modalidades jurídico-institucionais OS e FEDP estão alinhadas às
diretrizes do SUS?



A relação público-privado estabelecida por esses arranjos se contradiz aos
preceitos da Reforma Sanitária?



Esses arranjos e seus desenhos possibilitam a inserção da participação e o
controle social?

Contextualizando essas perguntas ao campo temático de conhecimento e a
possibilidade de responder com maior consistência dentro do período de mestrado a
seguinte questão foi delimitada: Como estão definidas na normatização a relação
público-privado e os mecanismos de controle nas modalidades OS e FEDP e qual a sua
adesão aos princípios do SUS?
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1.3. Objetivos

Objetivo Geral
Descrever e analisar as modalidades jurídico-institucionais OS e FEDP no
Sistema Único de Saúde no contexto das reformas de administração pública em que
surgem e seus mecanismos de governança, especificamente aspectos da relação públicoprivado e mecanismos de controle.

Objetivos Específicos
1. Caracterizar as proposições de reforma da administração pública no governo de
FHC – o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado do Ministério da
Administração e Reforma do Estado e no governo Lula – o Plano de Gestão para
um Brasil para Todos do Ministério de Planejamento e Gestão, tendo como contexto
o movimento internacional de reforma do Estado, os movimentos de reforma da
administração pública brasileira e o contexto político-institucional em que surgem;

2. Caracterizar as propostas das modalidades OS e FEDP no âmbito federal;

3. Mapear no território nacional as legislações aprovadas por estados e municípios
sobre OS e FEDP na área da saúde;

4. Caracterizar, no plano das regras, o modelo de governança desses dois modelos
jurídico-institucionais em especial quanto a aspectos da relação público-privado
e mecanismos de controle.
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1.4. Metodologia
1.4.1. Referencial Analítico

O neo-institucionalismo foi utilizado neste estudo como um referencial analítico
do modelo de governança das OS e FEDP que realizam gestão e execução de serviços
de saúde. Essa análise foi baseada em leis e decretos que permitiram a caracterização do
modelo de governança desses arranjos jurídico-institucionais, no que se refere a
aspectos da relação público-privado, ao controle interno e ao controle externo.
A utilização desses instrumentos normativos – as leis e os decretos – são
justificadas pelo referencial teórico-metodológico do neo-institucionalismo, que
compreende que as normas podem funcionar como um constrangimento que influencia
as atuações e decisões dos atores políticos.
O neo-institucionalismo tem como foco o papel das instituições, que são
consideradas como estruturas intermediárias que realizam a mediação da relação
Estado-Sociedade (Lima, Machado e Gerassi, 2011).
Em função da racionalidade privilegiada, do papel atribuído as instituições e das
influências das instituições nas trajetórias das políticas, identificam-se três principais
vertentes do neotinstitucionalismos: o Intitucionalismo da Escolha Racional, o
Institucionalismo Sociológico e o Institucionalismo Histórico.
O Institucionalismo da Escolha Racional, vertente que influenciou as propostas
de reforma do Estado de cunho gerencialista, tem como base a racionalidade econômica
com o privilegiamento das preferências dos indivíduos, que buscam maximizar seus
interesses particulares no processo decisório (Lustosa Costa, 2010).
Para esta vertente, as instituições teriam o papel de moldar a ação dos
indivíduos, na medida em que reduzem as incertezas sobre o comportamento e
estratégias dos atores no jogo político. A permanência das instituições seria delimitada
pelos benefícios que esta proporciona aos indivíduos que atuam no campo político. Tal
pressuposto atribui aos atores políticos um controle significativo do processo político,
ignorando os seus efeitos não intencionais (Lima, Machado e Gerassi, 2011).
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O Institucionalismo Sociológico parte de uma racionalidade sociológica, que
aponta para a necessidade de explicar as instituições e suas práticas em função de
diferentes contextos culturais. Ocorre nesta vertente uma dissolução dos limites entre
instituições e cultura, sendo a cultura definida como “uma rede de hábitos, símbolos e
cenários que modelam a ação humana”. As instituições teriam o papel de sustentar as
preferências dos atores e contribuiriam na construção das identidades e imagens
próprias desses atores. As ações dos indivíduos não seriam definidas apenas com base
em suas estratégias racionais, mas também com base nessas construções. A
permanência ou não de uma instituição seria definida pela legitimidade social dada a
ela. (Lima, Machado e Gerassi, 2011, p.120).
O Institucionalismo Histórico parte de uma racionalidade política (Lustosa
Costa, 2010), com o privilegiamento da relação Estado-Sociedade. Para esta vertente as
instituições

têm

a

capacidade

de

influenciar

as

preferências,

objetivos

e

comportamentos dos atores. O reconhecimento da importância dos atores políticos nos
processos de decisão, não diminui a ênfase dada por esta vertente ao processo histórico:
“destacam a necessidade de uma análise histórica que apresente o contexto institucional
em que preferências são conformadas e objetivos são privilegiados em detrimento de
outros” (Thelen e Steinmo, 1992, apud Lima, Machado e Gerassi, 2011, p.119).
O referencial teórico-metodológico do neo-institucionalismo, mesmo em suas
diferentes vertentes, reconhece as instituições como elemento central de análise, sendo
estas definidas como regras formais e informais que influenciam as interações humanas
a partir dos constrangimentos exercidos. As leis e decretos, como normas formais, se
constituem como instituições, que informam sobre convenções legais que devem
orientar a ação dos atores políticos (Lima, Machado e Gerassi, 2011; Hall e Taylor,
2001).
Considerando que as ações são influenciadas pelo desenho institucional, torna-se
importante o estudo das normas legais sobre OS e FEDP para a compreensão do modelo
de governança destes arranjos adotados pelo governo federal e por diferentes estados e
municípios na área da saúde.
A ênfase dada pelo Institucionalismo Histórico à dimensão temporal, no sentido
de que “a trajetória histórica, o momento e a sequência dos eventos importam para a
definição das políticas” (Lima, Machado e Gerassi, 2011, p. 129), também se configura
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como elemento importante nesse estudo. As contextualizações contidas nesta pesquisa
sobre as proposições das reformas na administração pública e a caracterização do
contexto político-institucional em que surgem as duas modalidades jurídicoadministrativas, buscam, mesmo que de forma limitada, caracterizar os contextos
históricos que deram origem a essas modalidades e que exercem influência sobre suas
trajetórias no campo da saúde.
Outra questão importante para o estudo que se configura com um aspecto
central do institucionalismo histórico é a relevância atribuída à distribuição do poder,
em especial no que se refere a como as instituições repartem o poder de forma não
igualitária entre os diferentes grupos sociais (Hall e Taylor, 2001). O modelo de
governança das OS e FEDP delimitado por suas leis e decretos nos informam, em certo
grau, a distribuição de poder nesses arranjos institucionais, a partir da análise da
configuração dos seus órgãos de deliberação e controle.

1.4.2. Procedimentos metodológicos
Este estudo, de caráter exploratório, foi elaborado a partir de revisão
bibliográfica, levantamento e análise documental dos marcos legais identificados no
âmbito federal, estadual e municipal sobre a qualificação das Organizações Sociais (OS)
e constituição/qualificação das Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP) em saúde.
A revisão bibliográfica teve como objetivo identificar os principais elementos
conceituais, com pesquisa em livros, artigos, dissertações e teses usando as bases
bibliográficas da BVS e dos Periódicos CAPES. Os seguintes temas foram objeto de
revisão: SUS, OS, FEDP, governança, gerencialismo, neo-institucionalismo, reformas
na administração pública, em especial as propostas de reformas administrativas dos
governos FHC e Lula, relações público-privado e mecanismos de controle.
Os modelos de governança das OS e FEDP, foram analisados, com base nos
marcos legais, a partir de aspectos da relação público-privado e dos mecanismos de
controle interno e externo, elementos identificados como centrais no debate sobre a
introdução desses mecanismos jurídico-institucionais no SUS.
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Foram utilizados documentos oficiais de órgãos do executivo Ministério da
Administração e Reforma do Estado, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) e Ministério da Saúde para caracterizar as duas modalidades estudadas.
Para mapeamento das OS, foram consultadas leis e decretos no âmbito federal,
estadual e municipal. Parte dessa normatização foi obtida por meio de um levantamento
realizado no período de novembro de 2008 a fevereiro de 2009 pela Secretaria de
Gestão do MPOG, o qual foi cedido para o referido estudo. De 91 normatizações sobre
OS em várias áreas de atuação, foram selecionados 71 que possuíam como objeto a
prestação de serviços de saúde. O material fornecido pelo MPOG foi utilizado para a
elaboração do Levantamento Nacional de Modelos de Parceria entre Poder Público
e Entes de Cooperação e Colaboração: as Organizações Sociais, as Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público e os Serviços Sociais Autônomos, publicado
em 2010.
Contudo, segundo o próprio levantamento do MPOG, não é possível afirmar que
as leis identificadas representem à totalidade de legislações existentes sobre as OS no
país.
Buscando complementar esse levantamento, que tentou delimitar as OS no nível
nacional, foi acessado no período de setembro de 2011 a janeiro de 2012 o acervo
jurídico do site JUSBRASIL.
Para o mapeamento das FEDP existentes no país foram consultados sítios
eletrônicos das secretarias de saúde estaduais e municipais para acessar a legislação que
autorizam a instituição desses arranjos. Além disso, foi também consultado o acervo
jurídico do site JUSBRASIL, durante o período de setembro de 2011 a janeiro de 2012.
A partir do levantamento das normatizações existentes e organização desse
material, foi construído um banco de dados com 29 variáveis, alimentado com as
informações contidas nas legislações sobre esses arranjos institucionais. Essas variáveis
foram agrupadas em 4 categorias: Aspectos Gerais, Aspectos da Relação Público –
Privado, Controle Interno e Controle Externo. Abaixo seguem as variáveis consideradas
para caracterização do modelo de governança das OS e FEDP.
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Quadro 1 – Categorias e variáveis consideradas para caracterização dos
modelos de governança das OS e FEDP
Categorias

Variáveis
Tipo de lei

Aspectos Gerais

Disposição da lei
Objeto de prestação de serviços
Natureza jurídica
Alinhamento as leis e normatizações do SUS
Proibição de distribuição de bens ou parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese
Obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades

Aspectos da
Relação Público –
Privado

Atuação não remunerada dos conselheiros
Incorporação integral do patrimônio, doações e excedentes financeiros no caso de extinção,
ou desqualificação ao patrimônio do estado
Atendimento exclusivo aos usuários do SUS
Possibilidade de recebimento de recursos advindos não SUS
Obrigatoriedade de publicação anual, em Diário Oficial, dos relatórios financeiros e do
relatório de execução do contrato de gestão
Repasse de recurso associado ao desempenho
Órgãos de Deliberação e Direção
Conselho de Administração
Composição do Conselho de Deliberação
Periodicidade de reunião do Conselho de Deliberação

Controle Interno

Vedação de ser conselheiro e da diretoria
Atribuições privativas do Conselho de Administração para qualificação das entidades
Comissão de Acompanhamento dos Contratos (CAC)
Composição da Comissão de Acompanhamento dos Contratos (CAC)
Atribuições da CAC
Elaboração de relatórios
Prestação de contas ao órgão ou à entidade supervisora da área de atuação correspondente
Prestação de contas ao Conselho de Saúde

Controle Externo

Prestação de contas à sociedade civil
Prestação de contas ao órgão Legislativo
Prestação de contas ao Judiciário e/ou Ministério Público
Prestação de contas a outra secretaria de estado

Fonte: Elaboração própria a partir do Levantamento nacional de modelos de parceria entre poder público e entes de cooperação
e colaboração: as Organizações Sociais, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e os Serviços Sociais
Autônomos (MPOG, 2010).
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Não foram consultados os contratos de gestão existentes entre as secretarias
estaduais e municipais de saúde e estes modelos institucionais porque não houve tempo
hábil para tanto. Reconhece-se, entretanto, que este instrumento é uma fonte de
informação importante porque pode especificar melhor o modelo de governança
previsto nas leis.
O presente estudo não foi submetido ao CEP ENSP tendo em vista que se
restringiu a uma revisão bibliográfica e um levantamento documental de leis e decretos
de conhecimento público.

1.5. Estrutura da Dissertação
A dissertação é composta por 10 partes, sendo a primeira esta introdução. A
parte 2 se refere aos modelos em disputa na administração pública – burocracia e
gerencialismo, às diferentes formas de governança e a trajetória desses modelos no
Brasil. A parte 3 apresenta a idéia de que o Sistema Único de Saúde se filia a uma outra
concepção reformista e que a introdução do modelo gerencialista trouxe repercussões
negativas para sua implementação. A parte 4 apresenta o projeto de reforma do governo
FHC e sua estratégia de implantação na área social – as OS. Na parte 5 é apresenta o
plano de gestão do governo Lula e o projeto das FEDP. A parte 6 caracteriza e discute
os modelos de governança das propostas, no âmbito federal, sobre OS e FEDP,
especificamente quanto a aspectos da relação público-privado e os mecanismos de
controle. Na parte 7 são apresentados os resultados do estudo, com a caracterização dos
modelos de governança das OS e FEDP, no que se refere especificamente a sua
caracterização geral, aspectos da relação público-privado, mecanismos de controle
internos e externos. Na parte 8 são discutidos os resultados a partir da revisão
bibliográfica realizada anteriormente. Na parte 9 são realizadas as considerações finais.
A parte 10 é composta pela bibliografia utilizada.
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2. A Burocracia e o gerencialismo: modelos em disputa
A partir da década 70 há no debate internacional uma inflexão sobre o
questionamento do papel do Estado, suas margens de atuação e a eficiência do modelo
burocrático vigente na administração pública.
A globalização, as crises econômicas, suas consequências internas e nas relações
entre os países, influenciaram o desenvolvimento de propostas para administração
pública na América Latina e a implementação de novos modelos jurídico-institucionais.
O Brasil se inseriu nesse processo reformista mais claramente a partir da década
de 90, influenciado por agendas externas de cunho gerencialista, que defendiam uma
maior racionalização dos gastos públicos diante de um cenário de crise e questionavam
a capacidade do Estado e do modelo burocrático de resolver problemas.
Reconhecendo a influência das proposições internacionais de reforma do
aparelho de Estado, do desenvolvimento das disciplinas que concorrem na construção
de conceitos (burocracia e gerencialismo), dos instrumentos de intervenção e modelos
aplicáveis à administração pública, assim como a importância do contexto político
institucional na tomada de decisão dos governos em relação aos modelos de
administração pública (Paes de Paula, 2005; Lustosa Costa, 2010; Bresser, 1998) faz-se
necessário mapear, mesmo que de forma simplificada, os modelos em disputa e suas
implicações no processo de implenetação do Sistema Único de Saúde.

2.1. O modelo burocrático e a proposta gerencialista
No início do século XX o modelo burocrático foi amplamente adotado por
diferentes países em organizações públicas e privadas. Esse modelo foi caracterizado
por Max Weber, como pautado na autoridade racional-legal, tendo como fonte de poder
as normas e não mais o perfil carismático, ou a tradição. Esse modelo com forte
preocupação com a eficiência, que impõe a alocação racional dos recursos e a
obediência as prescrições formais das tarefas, tinha como objetivo promover na
administração pública uma separação entre a propriedade pública e privada.
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Dessa separação derivaram três características centrais do modelo burocrático: a
formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo, desta última ainda provêm à
divisão racional das tarefas, tendo como valor implícito a equidade no tratamento dos
funcionários e no provimento de serviços padronizados aos destinatários de suas
atividades. Tais características visavam combater fatores como a discricionariedade
individual na execução das rotinas, a apropriação individual dos benefícios do poder, o
nepotismo e o patrimonialismo (Secchi, 2009).
No final da década de 1970 as crises internacionais e o decréscimo do comércio
internacional, além da elevação das taxas de juros, paralela ao estabelecimento de
maiores restrições aos empréstimos comerciais, modificaram a imagem do Estado. Este
passa de agente transformador a obstáculo ao desenvolvimento. É nessa conjuntura que
os países em desenvolvimento foram constrangidos a retornarem o foco para os ajustes
econômicos e a questão da mudança estrutural passou a ser definida prioritariamente
como ajuste estrutural (Evans, 1993).
Esse ajuste estrutural se constituiu como um processo de adequação das
estruturas de produção e de emprego das economias nacionais às alterações nas
condições econômicas internas e externas. Esse conjunto de reformas de política
econômica, frequentemente recomendadas por agências financeiras multilaterais, em
especial pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, serviu como
condição para a concessão de empréstimos e incentivos para países em desenvolvimento
que passavam por problemas com o pagamento das suas dívidas. Tais medidas
recomendaram, entre outros aspectos, a redução da intervenção do setor público na
economia e redução das despesas públicas em geral, além da exigência de um conjunto
de reformas como a estatal, administrativa, trabalhista, previdenciária e fiscal.
É nessa conjuntura de crise do modelo econômico, da atuação e do modelo de
administração do Estado que surgem primeiramente nos países centrais, reformas, que
no campo da administração pública, assumiram um cunho marcadamente gerencialista.
Tais reformas na administração pública se inseriram na conjuntura de reforma do
Estado. Contudo é importante pontuar que enquanto esta tem um maior escopo e requer
uma nova concepção do papel do Estado e de sua relação com sociedade, além de
promover mudanças estruturais na forma de gestão do setor público, a reforma
administrativa se limita às mudanças no interior das organizações públicas. Assim, se
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insere como parte da agenda das reformas de Estado, no sentido de uma acomodação do
aparelho estatal a uma nova configuração do Estado.
Essas reformas administrativas têm como marco inicial os governos de
Margareth Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que
desenvolveram o ideário gerencialista como referência no campo da gestão pública. O
cerne dessas reformas está fundamentado no questionamento à suposta ineficiência do
Estado e do modelo burocrático, apontando este como inadequado, ineficiente, moroso,
auto-referenciado e deslocado das necessidades dos cidadãos (Paes de Paula, 2005).
A concepção neoliberal diante da crise optou pela privatização dos serviços
sociais do Estado, incluindo áreas como a saúde e a educação, o que caracterizou um
momento de inflexão do Estado de Bem Estar - Social. O mercado passou a ser
considerado o mais eficiente na gestão dos recursos, numa relação de oposição ao
funcionamento burocrático do Estado.

No entanto, essa eficiência do mercado

contrastava com a ineficiência, ou até mesmo perversidade deste, no que se refere à
eqüidade na distribuição de recursos antes realizados pelo Estado. (Santos, 1999)
Assim, desde a década de 1970 o modelo burocrático weberiano vem sendo
desafiado por novos modelos organizacionais, o que tem sido considerado um
movimento global de reformas da administração pública. Contudo, é a partir dos anos
1980 que ocorrem mudanças substanciais nas políticas de gestão pública.
Como sublinhamos anteriormente, essas reformas administrativas consolidam
discursos e práticas oriundas do setor privado e os utiliza como benchmarks para
organizações da esfera pública em diferentes áreas do governo. Dois modelos
organizacionais gerencialistas - a administração pública gerencial (APG) e o governo
empreendedor (GE); e um paradigma relacional - a governança pública (GP), vêm
inspirando o desenho das estruturas e processos nas recentes reformas da administração
pública. Os dois modelos organizacionais compartilham os valores da produtividade,
orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços,
marketization e accountability (Secchi, 2009).
A Administração Pública Gerencial (APG), também denominada como a Nova
Gestão Pública, é um modelo normativo (suas justificativas são compostas por valores
frequentemente parciais e contestáveis, mas com força normativa) para a estruturação e
gestão da administração pública baseados em valores de eficiência, eficácia e
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competitividade. Segundo Secchi (2009), há uma enumeração de prescrições operativas
desse modelo: a desagregação do serviço público em unidades especializadas, e centros
de custos; a competição entre organizações públicas e entre organizações públicas e
privadas; o uso de práticas de gestão provenientes da administração privada; a atenção à
disciplina e parcimônia; administradores empreendedores com autonomia para decidir;
a avaliação de desempenho; e a avaliação centrada nos resultados.
Ainda segundo o autor, é o livro Reinventando o governo, escrito por Osborne e
Gaebler em 1992, que inaugura o Governo Empreendedor (GE). Este modelo foi
inspirado na teoria administrativa moderna, introduzindo na administração pública a
linguagem e as ferramentas da administração privada.
A Governança Pública (GP), por sua vez, é um termo que sofre algumas
contestações, pois sua definição tem ambiguidades entre diferentes áreas de
conhecimento. Secchi (2009) considera esse modelo um paradigma relacional, enquanto
Paes de Paula (2010) se refere a ele como mais um modelo organizacional.
No livro citado acima, Osborne e Gaebler, adotam a definição de governança
derivada das ciências políticas e administração pública, ou seja, como um modelo
horizontal de relação entre atores públicos e privados na elaboração de políticas
públicas. Assim, a governança denota pluralismo, no sentido que diferentes atores
deveriam ter o direito de influenciar a construção das políticas públicas.
É importante ressaltar que essa definição de Osborne e Gaebler implica em uma
mudança no papel do Estado na solução dos problemas públicos. A GP parte de um
movimento ideológico que desconfia da capacidade do Estado em resolver seus próprios
problemas de forma autônoma e defende a redução das autoridades nacionais em favor
de organizações internacionais, de organizações não estatais e de organizações locais
(governos locais, agências descentralizadas e etc). Alguns acadêmicos chegam a
considerar a GP uma consequência da Administração Pública Gerencial (Secchi, 2009 e
Paes de Paula, 2005).
Quanto à questão da participação a GP resgata a política dentro da administração
pública, com a diminuição de critérios técnicos nos processos decisórios e o reforço de
mecanismos participativos de deliberação e redes de políticas públicas. A GP ainda
denota a coordenação de atores estatais e não estatais nas operações de governo, as
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parcerias público-privadas são apontadas pelos autores como os exemplos básicos
(Secchi, 2009).
Secchi (2009), aponta para um aspecto importante sobre esses diferentes
modelos, ao contrário do que intuitivamente se poderia imaginar eles não promovem de
fato uma ruptura com o modelo burocrático, no sentido de que um dos elementos
centrais é a preocupação com a função controle. No entanto, enquanto no modelo
burocrático as características de formalidade e impessoalidade servem para controlar os
agentes públicos, as relações intra-organizacionais e as relações da organização com o
ambiente, na Administração Pública Gerencial a função controle está presente no
aspecto da capacidade de controle das políticas públicas sobre a máquina administrativa
e no controle dos resultados das políticas públicas.
No que se refere à relação com a sociedade civil, há uma clara distinção entre os
modelos na forma de tratamento dos cidadãos. No modelo burocrático o cidadão é
considerado um usuário dos serviços públicos, nos modelos gerenciais são tratados
como clientes e na GP são vistos como parceiros, com os quais a esfera pública constrói
modelos horizontais de relacionamento.

2.2. Governança(s)
A questão da reforma do Estado, paralela ao ajuste econômico, propiciou a
produção de vasta literatura sobre governabilidade e a construção de um novo conceito
denominado como governança. Este conceito buscou dar conta da pluralidade de atores
que emerge no campo das políticas públicas, sem, contudo, conseguir estabelecer um
consenso em torno de sua definição.
Segundo Santos (2001), na década de 70 surge uma primeira onda de análise,
que entende a crise de governabilidade dos Estados como resultado da sobrecarga de
demanda e de participação. De acordo com essa tese, no Estado de Bem-Estar-Social a
crise ocorreria com a inclusão política das demandas de grupos sociais, que antes não
tinham capacidade para pressionar o governo. Contudo, as instituições não suportariam
essas pressões, caracterizando, segundo esse modelo explicativo, uma crise por excesso
de democracia. Como solução, se aponta o fortalecimento do Estado de forma
autoritária, com a proposta de acumular poder antes de distribuí-lo.
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Uma segunda onda de reflexão sobre governabilidade foi conduzida por
agências internacionais, em especial o Banco Mundial. É nesse contexto que surgem as
primeiras definições do conceito de governance, ou governança, definido por essa
organização como “o exercício da autoridade, controle, administração, poder de
governo”, ou ainda, como “a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos
recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”. Esta definição
traz consigo a idéia de boa governança e questões relativas à prática governamental, no
que se refere ao modelo institucional, ao mix público-privado na formulação de
políticas, ou seja, “a abertura maior ou menor para a participação dos setores
interessados de distintas esferas de poder” (Banco Mundial, 1992, apud Diniz, 1995, p.
400).
Para Santos (2001), há nessas primeiras definições um viés normativo, no
sentido de que o bom governo seria um pré-requisito para o desenvolvimento da
democracia e da equidade social, o que revela uma ênfase no crescimento econômico,
em detrimento do processo democrático.
Segundo Melo (1996), o conceito de governança adquire relevância no debate
sobre reforma do Estado, buscando dar conta de questões como o papel das instituições
e o impacto do modelo institucional no desenvolvimento. As instituições podem ser
definidas como um conjunto de “regras formais, procedimentos de observância dessas
regras e práticas regulares operativas, que estruturam o relacionamento entre indivíduos
e as várias unidades do sistema político e econômico” (Melo, apud Hall, 1996, p. 68).
A existência de instituições promove um quadro mais estável para as transações,
amortizando os custos dos investimentos. No sentido inverso, em uma sociedade com
instituições frágeis os custos transacionais aumentariam. É nesse contexto de incertezas
e oportunismos que os contratos ganham destaque, posto que sua observância é
assegurada por regras (Melo, 1996).
Essa visão das instituições é pautada no neo-institucionalismo econômico, que
busca construir ferramentas que dêem conta da análise das transações sociais não só no
mercado, mas também fora dele, tendo com isso uma suposta superação da dicotomia
Estado e mercado, posto que o debate foi deslocado para a “estrutura de incentivos que
produzem resultados nacionais do ponto de vista coletivo” (Melo, 1996, p.70). Assim,
para essa vertente teórica o foco de análise não é mais as questões ligadas à dicotomia
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citada acima, mas sim os instrumentos institucionais que ao mesmo tempo forneçam
incentivos e informações aos diferentes atores envolvidos no processo transacional –
tais como os agentes privados e o Estado – e que imponham um comportamento
racional.
É esta base teórica, do neo-institucionalismo econômico, que influenciou mais
diretamente a proposta Reforma de Estado gerencialistas (Lustosa Costa, 2010).
Como o conceito de governança surgiu nesse debate sobre reforma de Estado e
serviu para denominar modelos de gestão vinculados com o gerencialismo, como a
governança pública, não é simples compreender que esse conceito não se refere a um
modelo de gestão específico, mas se configura como um conceito instrumental, que
possibilita a análise de diferentes modelos de gestão, em um campo político em que
atuam diversos atores.
Os conceitos de governabilidade e de governança são considerados por
diferentes autores para a análise da capacidade de ação do Estado, seja na formulação de
políticas públicas, seja na implentação das mesmas. Contudo, esses autores estabelecem
que os conceitos tratam de escopos diferentes no que se refere a atuação do Estado.
Diniz (1997 apud Araújo, 2002) conceitua governabilidade como a capacidade
do Estado de governar, que deriva da relação de legitimidade com a sociedade civil.
Enquanto Bresser (1998 apud Araújo, 2002) define esse conceito como as condições
sistêmicas em que o Estado e o governo exercem poder na sociedade. Segundo Bento
(2003), a governabilidade se constituiria a partir das “condições do ambiente político
em que se efetivam, ou devem efetivar-se as ações da administração, a base de
legitimidade dos governos, credibilidade e imagem pública da burocracia” (p.85).
As definições sobre governabilidade parecem apontar para uma mesma direção,
qual seja: a governabilidade como a capacidade de ação do Estado, sendo esta
legitimada pela sociedade.
Por sua vez, o conceito de governança, tem recebido uma série de definições, ora
mais instrumentais, quando é colocada como um mecanismo de análise do
comportamento das instituições, ora mais políticas, quando é colocada como “boa
governança”, imputando na relação entre Estado e entes privados uma conotação
necessariamente positiva. Nesse sentido, é importante verificar essas diferentes
perspectivas sobre o conceito.
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Quadro 2. Diferentes definições do conceito de governança
Autores

Definições

Banco Mundial

Maneira pela qual o poder é exercido na administração
dos recursos econômicos e sociais tendo em vista o
desenvolvimento

Diniz

A capacidade da ação estatal na implementação de
políticas e na consecução de metas coletivas. Refere-se
ao conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar
com a dimensão participativa e plural da sociedade, o
que implica expandir e aperfeiçoar os meios de
interlocução e de administração do jogo de interesses

Melo

Formas e mecanismos de coordenação e cooperação não
necessariamente ancoradas no uso da autoridade pública,
como nos casos de auto regulação e governo privado

Hollingworth,
Schmitter e Streeck

Como a totalidade de arranjos institucionais – incluindo
regras e agentes que assegurem o cumprimento dessas
regras - que coordenam e regulam transações dentro e
fora do limite de um sistema econômico

Pré-requisitos institucionais para a otimização do
desempenho administrativo, ou seja, o conjunto dos
instrumentos técnicos de gestão que assegure a eficiência
e a democratização das políticas públicas. Tais requisitos
Bento
implicam em aspectos como: custos de transação e sua
redução através do estabelecimento de regras;
produtividade; descentralização; flexibilidade; mix
público privado; participação; e responsabilização
Fontes: Melo, 1996; Diniz 1996; Araújo, 2002; Bento, 2003.

A variação na definição de governança evidencia que este não é um conceito
fechado, com uma única definição. Essa diversidade de conceituações guarda relação
com diferentes abordagens teóricas, que podem ser divididas em correntes de
pensamento sobre a reforma do Estado (Bento, 2003).
A primeira denominada como gerencialismo puro, que se caracteriza como a
forma mais embrionária do gerencialismo, apresentou como prioridade à redução dos
custos por meio da minimização da atuação do Estado – compreendido como problema
- paralela a valorização da atuação do mercado. O setor público deveria se tornar mais
próximo da gestão do setor privado em prol da eficiência. Assim são acentuados
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aspectos como os mecanismos de controle financeiro, racionalização orçamentária,
gestão por desempenho, delegação de autoridade para outros atores, responsabilização,
objetivos organizacionais, entre outros (Bento, 2003).
Reformas pautadas no gerencialismo puro receberam críticas, que por um lado
não buscavam retornar ao modelo anterior, e por outro não visavam à destituição desse
paradigma por inteiro, mas sim o ajuste de alguns de seus aspectos. As principais
críticas giraram em torno da restrição da eficiência da administração a uma lógica
econômica e fiscal, que não dão conta da questão da qualidade do serviço, e a não
superação de aspectos como o formalismo e a auto-referencia (Idem, 2003).
A segunda corrente, denominado como consumerismo, se pauta em experiências
ligadas a avaliação de políticas públicas e programas, que ocorrem por meio de
informações dos seus usuários, ou, como denominado por essa concepção, de seus
clientes; e pela descentralização, no sentido de aproximar a administração de seus
“consumidores” (Bento 2003, p.91). O consumerismo pode ser mais bem compreendido
a partir de seus elementos: modelo administrativo orientado para o mercado, com a
utilização de mecanismos deste setor; gestão de contrato; horizontalização;
descentralização e desconcentração administrativa; separação entre quem formula as
estratégias e quem a operacionaliza; contratos de gestão; articulação entre setor privado
não lucrativo e Estado; informações oriundas dos usuários como feedback; atenção à
questão da qualidade dos serviços (Bento, 2003).
Esse modelo de administração também recebeu críticas, que geraram a terceira
corrente. A principal crítica se referia à forma de tratar os usuários como consumidores
de serviços, posto que o conceito de consumidor remete a uma atitude passiva. Este
conceito não atinge a amplitude do termo cidadania, que implica em uma atitude ativa
de responsabilização, participação na formulação de políticas, na sua implementação e
na gestão dos serviços de interesse coletivo (Bento, 2003).
A administração orientada para o cliente se constitui como a terceira geração de
reformuladores, que se inspira na gerência privada. Este modelo de governança se pauta
na ideia de que os clientes, como são denominados, deveriam ter acesso à forma de
funcionamento da administração e a possibilidade de expressar suas opiniões quanto aos
serviços prestados, assim como ter conhecimento dos limites, controles e os
responsáveis por cada atividade da administração (Bento, 2003).
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As críticas formuladas a esse modelo seriam pautadas em três aspectos: o
primeiro seria a separação efetuada entre a administração e o seu cliente; o segundo se
constituiria pela própria compreensão do cidadão usuário de serviços públicos como
cliente, termo que traz consigo uma conotação individualista, ou seja, traz a ideia de que
há um indivíduo com demandas de cunho pessoal que devem ser satisfeitas,
contrariando o princípio de que a administração existe para dar conta do interesse de
todos e não só de seus “clientes”; o terceiro aspecto evoca uma cidadania ativa para
questionar a utilização de “mecanismos de mercado para alocação de recursos públicos
segundo o desempenho de metas, denunciando sua dinâmica perversa” (Bento, 2003,
p.93), perversa no sentido que tende a alocação cada vez maior de recursos nos serviços
que atingem as metas contratualizadas, em detrimento daqueles que não as atinge,
incrementando ainda mais a diferença na qualidade de serviços e restringindo a escolha
do cidadão, no sentindo de que esse processo gera a redução dos prestadores, ou até
mesmo a monopolização da prestação do serviço.
Bento (2003) aponta outro problema relacionado à identificação dos clientes,
dirigindo essa crítica ao consumerismo, contudo também se pode estender à
administração orientada para o cliente. A questão central se refere à tendência de
privilegiamento do interesse dos grupos mais bem organizados, independente da
equidade. Como a captação de recursos esta associada à satisfação desses grupos mais
organizados e que, portanto, possuem mais acesso aos formuladores de políticas a
administração fica suscetível a suas demandas independente da legitimidade das
mesmas.
Por fim, é apresentado outro movimento denominado administração orientada
para o cidadão, que além da preocupação com a qualidade do serviço, acentua a
importância da dimensão ativa da cidadania. Assim, os interesses considerados na
formulação de políticas e prestação de serviços não se restringem aos seus
consumidores ou clientes, mas abarca todo o conjunto da sociedade. Para, além disso,
acentua a participação, com “partilha de poder e responsabilização entre a administração
pública e o público” (Bento, 2003, p. 94).
Diferente da concepção gerencial com foco no cliente, o modelo de governança
orientado para o cidadão salienta a especificidade da administração pública com relação
à privada, no que diz respeito, por exemplo, a aspectos tais como: a participação,

29

primazia de princípios democráticos, transparência e “engajamento sobre a eficiência”
(Bento, 2003, p. 94).
Bento (2003) expõe que quando se reconhece o caráter político da
administração, os conceitos de governabilidade e governança aparecem de forma
indissociável, dado a importância das articulações e coalizões – que legitimam e
sustentam decisões – para a eficiência administrativa. Dessa forma essa separação se
justifica apenas em termos analíticos. Devido a esse caráter artificial que de certa forma
dificulta a compreensão das questões sistêmicas e instrumentais, foi formulado o
conceito de “capacidade governativa”, que se constituiria em um instrumento de análise,
no qual se busca incorporar os elementos da governança e da governabilidade.
Mesmo reconhecendo essas fragilidades do conceito de governança, foi adotada
nesse estudo a definição realizada por Diniz: governança como “a capacidade da ação
estatal na implementação de políticas e na consecução de metas coletivas” (Diniz, 1996
apud Araújo, 2002, p.19), e ainda como um “conjunto de mecanismos e procedimentos
para lidar com a dimensão da participativa e plural da sociedade, o que implica expandir
e aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses” (Diniz,
1996 apud Bento, 2003, p.85).
A governança foi considerada em sua acepção ampla, que não se define apenas
pela capacidade do Estado e do governo em implementar políticas públicas, mas
também pelos aspectos institucionais que caracterizam as entidades no que se refere aos
mecanismos para lidar com a dimensão participativa e com a administração dos
conflitos “de forma compatível com a racionalidade governativa, que é, por sua vez,
definida em função de um projeto coletivo” (Diniz, 1996, p.23). Posto que é um
conceito que consegue abarcar aspectos importantes, o que possibilita a sua utilizado
como um instrumento de análise dos arranjos institucionais dos Estados, governos e
entidades que buscam operacionalizar as políticas públicas.
Assim, o conceito de governança é considerado pelo presente estudo como um
conceito válido por agrupar aspectos tais como à relação público-privado e questão da
participação sociedade civil na formulação e no controle das políticas públicas em
modelos que possibilitam a realização de comparações entre diferentes níveis, inclusive
entre mecanismos jurídico-institucionais como as OS e FEDP e entre estes mecanismos
e os modelos de administração pública, a partir de um conjunto de regras legais editadas
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pelo Poder Público. Essas regras que normatizam aspectos que podem caracterizar o
modelo de governança das entidades também possibilitam verificar o alinhamento
desses modelos às normatizações do SUS.

2.3. A trajetória brasileira

O governo Vargas instituiu a partir da década de 30 um modelo de
desenvolvimento baseado na aceleração da indústria nacional, que deveria ocorrer
mediante uma maciça intervenção do Estado no setor produtivo de bens e serviços.
Concomitantemente a esse modelo de desenvolvimento o governo procurou estabelecer
um processo de racionalização da administração pública brasileira, introduzindo o
modelo burocrático com o objetivo de combater o nepotismo patrimonialista e a
corrupção no aparelho de Estado.
Este aparelho corrompido pelo patrimonialismo já não respondia ao novo
modelo de desenvolvimento. Nesse sentido, o governo Vargas imprimiu esforços para
superação dos interesses particulares na administração pública por meio da
racionalização burocrática, com um controle meticuloso das áreas de compras, de
pessoal e financeira.
Este processo reformista que se manifestou na criação das primeiras carreiras
burocráticas, conseguiu traduzir seu objetivo de modernização da administração pública
a partir da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em
1936 (Brasil, 1995).
Os processos de padronização da administração foram estabelecidos por meio do
ingresso no serviço público por concurso, critérios gerais e uniformes de classificação
de cargos, organização dos serviços de pessoal e de seu aperfeiçoamento sistemático,
administração orçamentária, padronização das compras, racionalização de métodos,
entre outros aspectos. Assim, essa reforma procurou introduzir no Estado brasileiro o
controle dos meios, a impessoalidade, o sistema de mérito, e em última análise,
promover a separação entre público e privado (Lustosa Costa, 2010).
Contudo, esse modelo sofreu sucessivas tentativas de reforma a partir do
governo de Juscelino Kubitschek, marcadas ou pela ênfase no desmonte de órgãos e
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criação de outros, ou pela construção de estruturas paralelas, como forma de alterar a
rigidez atribuída ao modelo burocrático.
O governo militar, atravessado pela lógica da descentralização e flexibilização
das estruturas do aparelho de Estado, lança em 1967 o Decreto-Lei 200, que pode ser
considerado uma iniciativa de reforma administrativa que buscou instituir princípios,
conceitos e balizar estruturas, dispondo sobre a distinção entre administração direta e
indireta, a autonomia para autarquias e empresas estatais, o fortalecimento do sistema de
mérito, a desburocratização do sistema de compras, a descentralização administrativa, a
criação de agências reguladoras, entre outros aspectos.
O governos Kubitschek e o militar igualmente pretenderam flexibilizar a
administração pública. Bresser-Pereira (1998) e Lustosa Costa (2010), atribuem ao
Decreto-Lei 200 o primeiro momento da administração gerencialista no Brasil, posto
que foi a partir dele, que atividades antes desenvolvidas via administração direta são
transferidas para fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas
pública.
Segundo Costa (2010), o Decreto-Lei 200 mesmo não tendo conseguido atingir
todos os objetivos delimitados, contribuiu para consolidar um modelo de administração
com bases diferentes do modelo burocrático clássico. Esse novo modelo servia ao
objetivo do governo militar de ampliar a intervenção do Estado no âmbito econômico e
social. Para tanto estabeleceu medidas tais como a alteração do estatuto dos servidores
públicos, de estatutários para celetistas, e, instituiu entidades da administração
descentralizadas, o que promoveu uma proliferação de instituições da administração
indireta.
Como resultado desse processo houve uma divisão clara da administração
pública brasileira: um aparelho de Estado burocrático composto pelas estruturas da
administração direta e outro moderno composto por entidades da administração indireta.
Essa divisão gerou outras consequências como a não institucionalização de uma
burocracia weberiana e o recrutamento de pessoal, independente de concurso público,
na administração indireta.
Sobre esse ponto, Evans (1993) argumenta que a estratégia do governo militar de
modernização através do aumento gradativo de órgãos e empresas serviu como mais um
elemento de desgaste da coerência organizacional do Estado, promovendo maior
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fragmentação e propiciando ações personalistas, à medida que a coordenação política
foi dificultada. Essa ausência de uma burocracia estável atrapalhou a construção de
laços que ultrapassassem o personalismo e comprometeu a capacidade do aparelho de
Estado de adotar uma orientação administrativa regular na relação público-privado,
perpetuando características clientelistas e patrimonialistas.
Na década de 1980, o país passou por um processo de redemocratização depois
de vinte anos de ditadura militar. No que se refere ao aparelho de Estado brasileiro, o
primeiro governo civil herdou consequências negativas da administração pública do
governo militar advindas com a implementação do Decreto-Lei 200:

Em primeiro lugar, o ingresso de funcionários sem concurso público permitiu
a reprodução de velhas práticas patrimonialistas e fisiológicas. Em segundo, a
negligência com a administração direta – considerada burocrática e rígida –
que não sofreu mudanças na vigência do decreto enfraqueceu o núcleo
estratégico do Estado, fato agravado pelo senso oportunista do regime militar
que deixou de investir na formação de quadros especializados para os altos
escalões do serviço público (Lustosa Costa, 2010, p. 108).

Segundo Bresser Pereira (1998), nesse contexto foram instituídas legislações que
diminuíram a autonomia e flexibilidade das entidades da administração pública indireta,
o que para o autor significou um retrocesso no processo de flexibilização das estruturas
do aparelho de Estado e, em última instância, na orientação da administração pública
para um modelo gerencial.
No caso das Fundações de direito privado são aprovadas legislações2 que
estabelecem alterações no Decreto-Lei 200/67, restituindo mecanismos e normas de
fiscalização, controle e gestão financeira mais rígidos.
A Constituição Federal de 1988 (CF de 1988), devido ao estabelecimento de
novas bases para “a ordem social, a cidadania, a organização do Estado, as formas de
deliberação coletiva, o financiamento do gasto público, as políticas públicas e a
administração pública”, poderia ser considerada em si como uma Reforma de Estado
(Lustosa Costa, 2010), enfatizando o modelo burocrático e portanto, pautada em bases
diferentes da Reforma desenvolvida a partir do ideário gerencialista.

2

Decreto-Lei 2.299/86 e a Lei 7.596/87.
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No que se refere à área social, a CF de 1988 instrumentalizou a política social e
expandiu os dispositivos de participação social e política dos cidadãos (Lustosa Costa,
2010). No campo da saúde foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS) ampliando os
mecanismos de controle e participação social e estabelecendo a saúde como um direito
universal e um dever do Estado. Foi prevista a participação do setor privado no SUS, de
forma complementar e pautado em suas diretrizes, mediante contratos e convênios,
estabelecendo como preferência a contratação de “entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos” (Brasil, 1988, Art. 199).
Admitindo-se como Bresser Pereira (1998), que o primeiro momento do modelo
gerencialista no Brasil ocorreu com o Decreto- Lei 200/67, foi a partir da década de
1990 que o debate sobre a Reforma do Estado baseada nos questionamentos e
proposições gerencialistas entram na agenda nacional mais claramente.
O modelo de gestão pública gerencialista alinhava-se ao diagnóstico da crise
elaborado pela aliança social-liberal, que ascendeu ao poder em 1994 com o Partido
Social Democrata Brasileiro (PSDB), e que por sua vez mantinha uma forte relação de
correspondência com as recomendações do Consenso de Washington para os países da
América Latina (Paes de Paula, 2005).
Segundo a autora, diante desse contexto a aliança liberal-social considerou o
modelo gerencial como ideal para a gestão do Estado brasileiro. Contratos de gestão
pautados em resultados e um novo modelo jurídico-institucional - as Organizações
Sociais, que se constituem como instrumentos do modelo da administração gerencial no
aparelho de Estado brasileiro.
Este modelo trouxe consigo uma promessa de modernização da administração
pública, expressa na sua própria denominação – a Nova Administração Pública. Foi
apresentado como alternativa à administração burocrática, sendo considerado
antagônico à hierarquização, à centralização e à burocratização.

2.4. O SUS como parte de outra Reforma

Autores importantes na área da Saúde Coletiva, como Paim (2008) e Fleury
(2008), defendem a tese de que o projeto de reforma de Estado normatizado na CF de
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1988 se opunha diretamente ao processo reformista de cunho gerencial introduzido no
Brasil no final da década de 60, com o Decreto-Lei 200. Essa oposição teria efeitos no
processo de institucionalização do SUS, que mesmo normatizado como um sistema
universal, pautado na participação e controle social e na primazia do público sobre o
privado, não conseguiu até o momento transformar, em sua totalidade, as diretrizes
projetadas pelo movimento da Reforma Sanitária e consubstanciadas na Constituição
em realidade.
As políticas de proteção social anteriores à CF 1988 pautaram-se em um modelo
de seguro social, no qual os benefícios eram condicionados as contribuições de
trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal. Fleury (2009, p.45) se utiliza do
termo “cidadania regulada”, cunhado por Wanderley Guilherme dos Santos, para
denominar a relação com os direitos sociais, que eram estabelecidos por meio de uma
relação contratual com a estrutura produtiva, em uma lógica assistencialista, com o
privilegiamento da prestação privada de serviços de saúde, em uma transferência de
recursos públicos para o mercado.
A crise instaurada pós-milagre econômico questionou o modelo pautado na
estrutura produtiva e a assimetria de poder na relação do Estado com a sociedade.
Diante de um cenário de colapso do modelo econômico, inflação descontrolada, salários
com poder aquisitivo diminuído e crise do sistema de saúde, a sociedade se vê
mobilizada (Paim, 2008).
Fleury (2008) aponta que a partir de transformações na teoria e na prática
política o debate sobre reforma do Estado e Seguridade Social passou a constar na
agenda da esquerda brasileira, incitando discussões sobre cidadania e institucionalidade
democrática. Essas discussões tornaram-se centrais, gerando o engajamento de
diferentes movimentos sociais na luta pela democratização. É nesse cenário que a
Assembleia Nacional Constituinte assumiu um papel importante “como arena pública
privilegiada de enfrentamento de projetos em disputa por uma nova institucionalidade”
(p.49).
A questão da saúde ainda era tratada de forma técnico-acadêmica e segundo os
ideais da Reforma Sanitária, que considerava a saúde como determinada pela
organização social, era necessário que a questão ganhasse ainda o âmbito político e
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social. Portanto, para viabilizar a Reforma Sanitária, era necessário ampliar o debate
setorial (Merhy et al., 2004).
Nesse sentido, o movimento da Reforma Sanitária brasileira se inseriu no
processo de democratização do país, como parte de um projeto contra-hegemônico de
sociedade e como um ator político do campo da saúde que buscou imprimir mudanças
culturais, sociais, políticas e institucionais capazes de viabilizar a saúde como um bem
público (Fleury, 2008).
Segundo Merhy (2004) a Reforma Sanitária pode ser definida como um
movimento social suprapartidário articulado em torno de um projeto no qual seriam
identificadas três práticas:


Prática teórica: construção de uma concepção ampliada de saúde,
introduzindo a questão da determinação social;



Prática ideológica: afirmação dos direitos sociais como parte da
cidadania, com a tomada de consciência de que o acesso à saúde é um
direito de todos e um dever do Estado; e,



Prática política: transformação das relações assimétricas entre Estado,
que detinha o comando das decisões e ações, e a sociedade, que não
encontrava espaço para sua participação efetiva.

Fleury (2008) aponta que os movimentos e setores sociais mais progressistas
unificaram suas demandas para dar sustentação a construção de um Estado do bem-estar
social e consolidar as políticas públicas.
Contudo, a reforma promovida pela CF de 1988, ocorreu sem uma base de
sustentação teórico-conceitual capaz de contribuir para os avanços na prática política e
na institucionalidade do Estado. Os diferentes movimentos que se unificaram em torno
do processo de redemocratização partiam de matrizes diferentes, por vezes divergentes,
quanto à concepção da relação Estado-sociedade (Fleury, 2008).
Paralelo a esse impasse, o cenário externo e interno de crise econômica e de
legitimidade do modelo de Estado e administração pública concorreram para
comprometer as propostas reformistas da CF de 1988.
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O ajuste estrutural adotado a partir desse cenário de crise implicou na redução da
intervenção do Estado na economia e no setor público, e em última análise, na redução
das despesas públicas em geral. Esta mudança repercutiu na ampliação dos direitos
sociais propostos na CF de 1988, que requeriam um maior investimento do Estado,
constituindo-se em empecilho ao processo de institucionalização das políticas sociais
inseridas nesse marco legal, incluindo o SUS.
Assim, a implantação do SUS ocorreu em uma conjuntura internacional de
Reforma do Estado e da administração pública altamente adversa, na qual
predominaram propostas derivadas do pensamento neoliberal. Se em um momento
anterior a correlação de forças possibilitou a aprovação da Seguridade Social na CF de
1988, nesse momento a correlação de forças tendia para outra direção, na qual o Estado
passava de agente transformador a obstáculo ao desenvolvimento; como consequência,
tornava-se uma opção proposta pela agenda neoliberal, à transferência das atribuições
econômicas e sociais do Estado para a iniciativa privada e o “terceiro setor”. Há assim,
um predomínio das determinações econômicas sobre a ordem constitucional, respaldado
na reforma de Estado de cunho gerencialista.

Fleury (2008) identifica que essa

diminuição das funções do Estado já estava presente no Brasil desde a década de 60: “A
verdade é que a ideia de privilegiar o mercado em relação à produção dos serviços já
estava presente na política brasileira desde o conjunto de reformas realizadas pelo
governo militar...” (Fleury, 2008, p.50).
Segundo Paim (2008), essa conjuntura impactou no processo de implementação
do SUS, que desde início da década de 90 já apresentava uma tendência à focalização
nos aspectos racionalizantes da Reforma Sanitária, em detrimento de sua base política,
sustentação necessária para a transcendência dos limites administrativos na condução do
processo. Assim, entre o projeto da Reforma Sanitária e seu processo de implementação
há uma distinção que se remete à predominância no processo dos componentes técnicoadministrativo e técnico-operacionais.
No entanto, mesmo diante desse campo de disputa, o movimento da Reforma
Sanitária traçou estratégias eficazes para garantir um arcabouço jurídico na CF de 1988
e nas Leis Orgânicas de 1990, utilizando a via institucional para implantação de um
novo sistema de saúde identificado com as diretrizes da VIII Conferência Nacional de
Saúde - universalidade, participação e controle social, eqüidade e integralidade. Essas
bases legais reafirmam a responsabilidade do Estado na promoção da saúde,
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sustentando, entre outros aspectos, práticas mais igualitárias, integrais e participativas
no campo da saúde.
A partir do governo FHC, experiências internacionais, que defendiam a idéia de
um Estado regulador, com separação de funções de financiamento e execução,
influenciaram fortemente o governo brasileiro. A proposta de Reforma de Estado do
governo FHC preconizou a terceirização de parte dos serviços sociais por meio de
novos modelos de jurídico-institucionais, enfatizando aspectos de eficiência e eficácia, e
pautados em elementos da economia de mercado como a competição gerenciada
(Almeida, 1999).
Assim, a partir desse governo se intensificou a contradição que estava dada
desde a adoção do ajuste estrutural como solução dos problemas econômicos. Ao
mesmo tempo em que se estabelecia um sistema universal de responsabilidade do
Estado, “com uma clara direção de reforço do setor público, e não do mercado”, havia,
no âmbito político-institucional, a predominância de propostas derivadas da agenda
neoliberal. Fleury (2008) chama a atenção para o fato de que essas práticas e discurso,
introduzidos mais claramente no Brasil na década de 90, encontram espaço no campo da
saúde coletiva por meio dos próprios intelectuais da área.
Antes de serem decorrência de mera imposição, essas teses vão sendo
assimiladas pelos especialistas em políticas de saúde, que ao articularem a
reforma do Estado e a orientação para o mercado com as temáticas do
combate à pobreza e a efetividade dos programas de proteção social, vão
produzindo argumentos e ações/estratégias políticas para o fim e/ou
adequação das engenharias universalistas de caráter público e a sua
contraface: a expansão das organizações não governamentais na área de
saúde e a gestão privada do público, entre outros.

O desgaste do modelo burocrático e a rigidez atribuída à administração direta
influenciaram também as propostas no campo da saúde. O discurso e as práticas
relativas ao modelo de administração pública gerencialista atravessou esse campo,
especialmente por conta da morosidade e das restrições impostas para a aquisição de
materiais e insumos e a contratação de trabalhadores. Todas essas questões trazem
consequências para o processo de implementação do SUS em diferentes aspectos, como
na participação e controle social, no financiamento e na gestão do sistema e serviços de
saúde. O financiamento público não chega a 50% dos gastos em saúde (Santos, Ugá e
Porto, 2008), o que por si só sugere um retrocesso do que foi idealizado pelo
movimento da Reforma Sanitária e consubstanciado na CF de 1988.
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A gestão também tem se configurado como um elemento importante no debate
sobre saúde pública, especialmente no que se refere à adoção de diferentes dispositivos
de gestão e execução de serviços, que interferem diretamente no processo de
organização do sistema de saúde, em bases mais próximas ou menos próximas às
diretrizes do SUS.

3. As Organizações Sociais e as Fundações Estatais de Direito
Privado como propostas de governo
As OS surgem no contexto reformista da década de 90, ainda no primeiro
mandado do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), que preconizou a construção
de um Estado regulador e propagou o modelo gerencialista como o novo referencial
para a administração pública. O discurso oficial do governo FHC pautava-se na
modernização do aparelho do Estado, a partir de referências da gestão privada e do
deslocamento da concepção de sujeito de direitos/cidadão para de contribuinte/cliente.
Na área social se evidenciou a tentativa de dar novos contornos à implementação de
políticas sociais, instituindo as OS como instrumento para efetivação dessa reforma no
campo social.
No governo presidido por Luis Inácio Lula da Silva (Lula) também ocorreu um
movimento reformista no campo da administração pública, orientado pela proposta de
revitalização do Estado. O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
projetou uma transformação da gestão pública orientada pela diminuição do déficit
institucional e pela participação ativa dos cidadãos no processo de mudança. Para a
gestão de serviços de diversas áreas sociais o MPOG preconizou a utilização de um
modelo já existente na administração pública indireta – as Fundações, apresentadas
como uma maneira de se implementar as políticas sociais com mecanismos mais ágeis e
maior profissionalismo gerencial.
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3.1. O projeto de reforma da administração pública do governo
FHC e a criação das Organizações Sociais

Em 1995, a Secretaria da Administração Federal foi transformada no Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), instituindo no mesmo ano o
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que definiu objetivos e
estabeleceu diretrizes para a administração pública brasileira.
O PDRAE integrou a pauta de debate do Congresso Nacional sobre a reforma
constitucional, servindo de base para propostas de emendas à Constituição, com o
objetivo de implantar no Estado brasileiro a gestão pública de cunho gerencialista e uma
série de outras reformas.
Este documento expressava uma redefinição do papel do Estado, no qual este
não mais teria responsabilidade direta no desenvolvimento social e econômico, por
meio da produção de bens e serviços, restringindo sua atuação, ao financiamento e à
regulação das atividades.

Na esfera econômica o Estado foi caracterizado

essencialmente como instrumento de transferências de recursos financeiros destinados
aos objetivos de garantia da ordem interna e da segurança externa; aos objetivos sociais;
e, aos objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento (Brasil, 1995).
Segundo o PDRAE (1995), a administração pública assumiria um novo desenho
institucional, desburocratizado e com maior autonomia de gestão, sendo pautado pela
eficiência, orientado por resultados e baseado em contratos com órgãos internos, ou com
entes públicos não estatais.
Como resposta aos problemas diagnosticados pelo PDRAE, o mesmo atribuiu à
reforma de Estado a função de transferir para o setor privado as atividades que podem
ser controladas pelo mercado. O programa de privatização passa ao setor privado a
tarefa de produção, sendo este setor considerado, a princípio, mais eficiente em
comparação com a administração burocrática (Brasil, 1995).
O Plano Diretor do Aparelho de Reforma do Aparelho de Estado - PDRAE,
além do processo de privatização, preconizou a “publicização”, caracterizada pela
transferência da execução de atividades, antes consideradas de caráter estatal, para entes
privados sem fins lucrativos, a partir da concessão de equipamentos estatais, recursos
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humanos e financeiros. Dessa forma, a execução de serviços na área da saúde,
educação, cultura e pesquisa científica, considerados como “serviços competitivos ou
não-exclusivos”, seriam transferidos para entidades do setor público não-estatal,
qualificadas como Organizações Sociais (Brasil, 1995, p.13).
Em 1998, é sancionada a Lei nº 9.637 de 1998, que dispôs sobre a criação do
Programa Nacional de Publicização e sobre a qualificação de entidades como
Organizações Sociais (OS), consideradas como uma estratégia de implantação da
reforma do aparelho de Estado.
As OS foram concebidas como entidades de direito privado, sem fins lucrativos,
com autorização do Poder Legislativo para estabelecer contrato de gestão com o Poder
Executivo. A partir do contrato, essas entidades passam a ter direito a uma dotação
orçamentária, paralela a uma grande autonomia administrativa e financeira. Ainda
segundo o PDRAE, essas entidades além de receberem recursos orçamentários, podem
obter outros ingressos por meio da prestação de serviços, legados, doações,
financiamentos, entre outros.
Para a habilitação como OS, alguns critérios devem ser atendidos. Na lei que
dispõe sobre sua qualificação são mencionados os seguintes aspectos que melhor
definem as características e o funcionamento dessas entidades (Lei n°9.637, de 15 de
maio de 1998):

 Finalidade não lucrativa com obrigação de remanejamento de seus excedentes
financeiros para as atividades desenvolvidas que constam no contrato de gestão;
 Necessidade de instituição de conselho administrativo e diretoria definida em
acordo com o estatuto da OS, assegurando composição, atribuição normativa e
controle básico estipulados em lei;
 Participação no Conselho Administrativo de representantes da comunidade e
Poder Público;
 Obrigação de publicar anualmente relatórios financeiros e de execução dos
elementos contratualizados;
 Proibição de repartição do patrimônio líquido ou bens;
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 Estipulação no contrato de limites e critérios para despesa com pessoal e
benefícios de qualquer ordem a serem recebidos pelos funcionários e dirigentes
da OS;
 Submissão à fiscalização por parte do órgão supervisor de sua área de atuação,
com apresentação de relatório sobre a execução dos itens contidos no contrato e
prestação de contas relativo ao exercício financeiro;
 Submissão à comissão de avaliação composta por especialistas indicados pelo
órgão supervisor;
 Obrigatoriedade de publicação no prazo máximo de 90 dias de regulamento
próprio contendo procedimentos a serem adotados para contratação de obras,
serviços e compras; e,
 Ênfase nos resultados.

Os contratos de gestão foram concebidos como o principal instrumento de
controle dessas organizações por parte do Estado. Eles estabelecem compromissos
institucionais entre as partes e tem como objetivo garantir o comprometimento das OS
com a implementação das políticas públicas. Além de permitir monitoramento e
avaliação das metas contratualizadas, os contratos de gestão são considerados um
mecanismo que direciona a ação das organizações, definindo seu foco interna e
externamente. Nele são especificadas as metas, seus indicadores, obrigações,
responsabilidades, recursos, instrumentos e instâncias de avaliação e penalidades
(MARE, 1997).
No processo de reconfiguração das funções do Estado, os contratos ganham
grande importância, dada a necessidade de atrelar o repasse de recursos financeiros ao
desempenho das OS e a necessidade de instituir claros mecanismos de controle dos
recursos repassados e da própria execução das atividades contratadas. Assim, a ênfase
se desloca do controle de procedimentos, como habitualmente se verifica no modelo
burocrático, para o controle de resultados.
Contudo, o mesmo Estado que se propõe a assumir a função de financiador e
regulador apresenta na trajetória histórica da administração pública brasileira
fragilidades efetivas em suas ações regulatórias (Carneiro Junior, 2002).
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Um estudo realizado por André (1999, apud Carneiro Júnior, 2002), evidência a
dificuldade do Estado em operacionalizar o controle por resultados, o qual se configura
como elemento chave em defesa das OS. O exemplo utilizado pelo autor são os
contratos firmados entre o Ministério da Saúde e as Pioneiras Sociais, no qual se
verificou uma lacuna entre os objetivos, metas e a avaliação de desempenho, devido à
falta de capacidade do controle interno do Ministério da Saúde regular essas entidades e
supervisionar os contratos.
As OS são apresentadas pelo governo FHC como uma parceria entre Estado e
sociedade e uma via de transformação democrática a partir do terceiro setor. No entanto,
em conformidade com as relações estabelecidas em países que sofreram reformas de
cunho gerencialista, o terceiro setor representado no contexto brasileiro pelas OS, não
ressurge a partir de mobilizações da sociedade civil que se aglutina para construir uma
alternativa ao mercado e ao Estado, e sim como um projeto de governo sem grande
permeabilidade em sua formulação do controle e da participação social.
A pouca presença da participação da sociedade na formulação do projeto de OS
pode ser uma das razões para a oposição de movimentos populares e do funcionalismo
público a esse novo desenho institucional.
Na área da saúde, a instância de participação e controle social legitimada pela
normatização do Sistema Único de Saúde – o Conselho Nacional de Saúde repudiou a
proposta (Ministério da Saúde, 1996).
Segundo Abrucio e Sano (2008), esse processo de implantação do modelo
gerencialista no Brasil foi marcado por divergências no Congresso Nacional. Até
mesmo, a equipe de governo não tinha consenso sobre as propostas discutidas. Para
parte da equipe econômica, que priorizava o ajuste fiscal, a flexibilização e delegação
de funções previstas no modelo das OS, poderiam prejudicar as metas fiscais. Isto
ocorreria, pois segundo os autores:
Na visão da equipe econômica, núcleo hegemônico na estrutura de poder, a
flexibilização da gestão pública e a delegação de funções que continuariam a
ser financiadas pelo Estado poderiam prejudicar as metas fiscalistas. Assim,
segundo Flávio Rezende, criou-se entre os principais atores governamentais
uma tensão entre o controle das contas públicas e o modelo gerencial (p.67).

Além das restrições impostas pelo ajuste fiscal, a falta de articulação do PDRAE
a um modelo de desenvolvimento, posto que o Plano Plurianual não continha uma
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proposta que desse conta da complexidade dos arranjos organizacionais, também
dificultou as iniciativas deflagradas pelo MARE (Martins, 2006).
Essa tensão promoveu uma fragmentação do aparelho de Estado brasileiro, no
qual passaram a conviver antigos e novos formatos organizacionais. Tal fragmentação
se reproduziu no setor na saúde, dando origem a certo experimentalismo, com serviços
de saúde submetidos a diferentes modelos jurídico-administrativos, como fundações
privadas de apoio, OS, OSCIPs, cooperativas e outras (Santos, 2008).
A adoção desses modelos pelos gestores estaduais e municipais no setor saúde
pode ser explicada, em parte, pelos impasses institucionais por eles enfrentados, em
especial no que se refere à contratação de pessoal, condicionada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal de 2000 e às licitações, reguladas pela Lei 8.666 de 1993.
Somam-se a esses fatores, a falta de estabilidade dos recursos destinados à saúde e o
discurso, por parte de atores que defendem a adoção das OS, do esgotamento dos
mecanismos da administração pública direta e indireta para o gerenciamento dos
serviços de saúde.
Algumas experiências, como é o caso das OS na gestão de alguns equipamentos
de saúde em São Paulo, podem ser caracterizadas como um mimetismo institucional, ou
como uma forma de burlar as normas da administração pública, uma vez que não
absorvem em toda sua complexidade a proposta original do governo federal, adotandoas, na verdade, para responder as restrições impostas pela administração pública
(Abrucio e Sano, 2008).

3.2. O Plano de Gestão para um Brasil de Todos e o projeto das
Fundações Estatais de Direito Privado

No governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva a questão da introdução de
novos mecanismos institucionais foi delegada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), que publicou em 2003 um documento sobre o plano de
gestão do governo Lula. Neste documento foi atribuída ao contexto político, econômico
e social a necessidade de mudanças macro-estruturais que promovessem repercussões
no papel do Estado. Contudo, diferente do Plano do governo anterior, que defendia um
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Estado regulador e financiador, o Plano de governo de Lula apresentou como proposta
um “Estado atuante, promotor de crescimento e da justiça social e fiscalmente
sustentável, a partir das reformas que a sociedade apoiar” (Brasil, 2003, p.8), tendo
como foco a qualidade do Estado.
O modelo de desenvolvimento, segundo o documento de governo, exigiria do
Estado outro perfil de atuação que só seria possível por meio de transformações de
caráter inovador e participativa, no âmbito da gestão pública.
O Plano de Gestão Pública para um Brasil de Todos compreende o Estado como
parte da solução, se opondo dessa forma ao governo anterior que encarava o mesmo
como um problema a ser enfrentado com a diminuição de sua atuação direta na
economia e na área social. Assim, o que se propõe no primeiro mandato do governo
Lula é uma revitalização do Estado.
A busca pelo fortalecimento do Estado ocorre a partir da redução do déficit
institucional, o que promove uma maior capacidade governamental para formulação e
implementação de políticas públicas, pautadas não apenas na eficiência, mas igualmente
na participação e na transparência.
O governo trouxe, dessa forma, uma proposta de transformação do processo
político-institucional, que possibilitaria a inclusão de novos atores políticos e
desenvolvimento de práticas que visassem à ampliação da esfera pública e democracia.
O novo bloco hegemônico dirigente constituído a médio e longo prazo promoveria a
transição do modelo conservador de modernização, pautado no capital financeiro, para
um modelo produtivista, caracterizado pelo crescimento acelerado e inclusão social
(Martins, sem data).
No sentindo de operacionalizar a estratégia de transformação da administração
pública foi proposto à criação do Plano de Gestão Pública para um Brasil de Todos.
Neste, a incapacidade do Estado em assegurar os direitos civis e sociais básicos
é tratada em termos de déficit institucional, consequência de uma trajetória histórica que
produziu um Estado sem uma estrutura coesa, que permite a atuação do não-Estado. Na
ausência do Estado o mercado preenche suas lacunas abarcando inclusive as áreas
sociais de forma não equitativa, como aponta o documento.
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O déficit institucional não se referia apenas à quantidade de serviços, mas
também a qualidade dos mesmos. E sua superação, segundo o Plano, demandaria o
fortalecimento nas instituições públicas de características fortemente atreladas ao
modelo burocrático, como a impessoalidade e o universalismo de procedimento. A
defesa pelo fortalecimento dessas características se fez pelo reconhecimento na cultura
nacional da presença de um caráter patrimonialista (Brasil, 2003).
O documento pretendia contemplar, entre outros aspectos, uma reconfiguração
dos processos e das estruturas, atribuir novas dimensões para os recursos pautando-se
em bases mais eficientes e orientadas para resultados. E para tanto, alguns itens foram
colocados como pré-requisitos.

Quadro 3: Pré- requisitos para reorganização da administração pública
Redefinição de missões, objetivos e metas para o ajuste das estratégias
Desenvolvimento e utilização contínua de sistemas de monitoramento e avaliação de
projetos, programas, políticas e desenvolvimento institucional
Reorganização dos modelos organizacionais em busca de maior agilidade no
processo decisório, beneficiamento da comunicação e da obtenção de resultados,
além da supressão de lacunas, paralelismos e sobreposições
Diminuição dos processos de trabalho, adoção de regras mais flexíveis, inovações
gerenciais e parâmetros de desempenho
Simplificação de processos, com a abolição de certos controles, para a melhoria do
atendimento aos cidadãos e maior facilidade no acesso
Ajustamento dos quadros de funcionários, com reconfiguração de carreiras e
quadros de cargos
Capacitação contínua
Transparência e responsabilização das ações para uma conduta ética e participativa
Aperfeiçoamento dos sistemas de informação
Fonte: Brasil, 2003.

Com base no acúmulo oriundo das experiências ocorridas na administração
pública brasileira alguns princípios foram apontados como norteadores para a
construção de um novo modelo de gestão pública com o fortalecimento do Estado e
pautado no desenvolvimento com inclusão social.
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Quadro 4: Princípios norteadores para um modelo de Gestão Pública pautado no
desenvolvimento com inclusão social
Estado como parte da solução
Foco no cidadão - considerado como integrante de uma comunidade
cívica, com ampliação da consciência cidadã, de princípios de solidariedade
e justiça social, que ultrapassam a concepção de consumidor de bens e
serviços públicos
Construção coletiva da proposta de gestão pública
Plano de gestão pública com poder de integração de políticas
Formulação de políticas de gestão pública pautadas em incentivos
institucionais e pessoais
Planejamento pautado em diagnóstico amplo e contínuo com
identificação de problemas e suas causas
Pluralismo de ferramentas e metodologias - opção por utilizar as que
forem mais apropriadas ao problema, em contraposição a transferências
acríticas de modismos gerenciais definidos a priori.
Fonte: Brasil, 2003.

Assim, a construção participativa do Plano Gestão para um Brasil de Todos teve
como objetivo a revitalização da gestão pública e como estratégia a implementação de
uma “burocracia ideal”.
O Plano deve ser uma demonstração clara de que as condições econômicas
alcançadas permitem, do ponto de vista macro-econômico e fiscal, a
construção e manutenção de uma burocracia profissional de padrão
equivalente à dos países do 1º mundo; de que a consolidação da democracia
permite, do ponto de vista da transparência e dos controles social e das
instituições políticas, condições ímpares na nossa história para se vencer o
patrimonialismo; de que a existência de massa crítica na burocracia
governamental e a disponibilidade de tecnologia de gestão são condições
mínimas necessárias, embora não suficientes, para promover a arrancada de
um processo de revitalização do Estado (Brasil, 2003, p. 24).

Os princípios estabelecidos no Plano do governo Lula são norteados por uma
nova concepção de transformação da administração pública, que se diferencia do
governo anterior e das demais ondas reformistas que atingiram o Brasil. O documento
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destaca que as reformas empreendidas até o governo Lula se caracterizaram por forte
influência externa, conduzindo algumas vezes a introdução acrítica de modelos
gerenciais. As ondas reformistas da administração pública no âmbito nacional anteriores
ao governo Lula podem ser distinguidas, ainda segundo o Plano, a partir de três
concepções: a Reforma Administrativa, a Modernização Administrativa e a Reforma de
Estado.
Segundo Spink (2005), elas são consideradas ondas por emanarem uma frente de
concepções e ações, que buscam uma reformar o aparelho do Estado apresentando
soluções com base em seus diagnósticos.
O Quadro 5 expressa alguns pontos importantes que caracterizam essas ondas,
evidenciando algumas rupturas e continuidades.

Quadro 5. Características das ondas reformistas brasileiras
Ondas
reformistas

Reforma
Administrativas

Modernização
Administrativa

Origem

Concepções

Governo Vargas

Caráter
instrumental,
centralização e
padronização,
pautado no padrão
ortodoxo de
burocracia.

Governo JK e
regime militar

Centrado na
adequação entre
meios e
finalidades
traçadas para o
desenvolvimento
nacional, orientado
por um modelo de
burocracia
flexível. Estado
como indutor do
desenvolvimento.

Estratégia

Abertura das
instituições a
participação
social

Introduzir a
administração
burocrática em
contraposição ao
modelo vigente
pautado na
administração
patrimonialista.

Criação do
Departamento
Administrativo
do Serviço
Público - DASP.

Assimetria radical de
poder político com
concentração das
decisões no âmbito
estatal.

Flexibilização da
administração
pública
burocrática,
considerada pouco
capaz de atingir os
resultados de
desenvolvimento.

Decreto Lei 200,
criação de
comissões,
comitês para
implantação do
Plano de metas,
proposições
legais e ênfase na
administração
indireta (criação
de autarquias e
fundações).

JK - implementação
realizada de cima
para baixo.
Governo Militar lógica tecnocrática e
autoritarismo.

Objetivo
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Reforma do
Aparelho de
Estado – Modelo
Gerencial

Governo FHC

Revitalização do
Estado - Plano de
Gestão Pública
Governo Lula
para um Brasil de
Todos

Pressupostos
fundamentados no
pensamento
organizacional do
setor empresarial
privado.
Princípios:
desestatização,
flexibilidade,
pautada em
resultados, foco no
cliente, entre
outros.

Construção do
Estado regulador e
implantação da
Nova
Administração
Pública.
Estabilização
econômica.

Passagem da
responsabilidade
direta no
desenvolvimento
social e
econômico para
o setor privado e
Organizações
Sociais.
Ajuste fiscal.

Discurso
participativo, mas na
prática sem
permeabilidade no
processo decisório.

Estado como parte
importante da
solução incapacidade do
Estado tratada
como
conseqüência de
uma trajetória
histórica que
produziu uma falta
de coesão na sua
estrutura.
Princípios: foco no
cidadão,
participação
social, pluralismo
de ferramentas e
metodologias
gerenciais, entre
outros.

Transformação
da gestão
Revitalização do
pública,
Estado: construção consensuada
de um Estado
tanto em seu
atuante, promotor
processo de
de crescimento e da concepção,
justiça social,
quanto de
fiscalmente
implementação.
sustentável e
Diminuição do
fortemente
déficit
permeável a
institucional com
participativo social. o fortalecimento
nas instituições
públicas.

Proposta de
construção do Plano
de Gestão Pública de
forma participativa e
transparente, com
amplo processo de
debate.

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil, 1995; Brasil, 2003; Paes de Paula, 2005; Martins, sem data.

No que se refere aos períodos FHC e Lula, pode-se observar que enquanto no
governo FHC o Estado é apontado como ineficiente quando assume funções diretas e o
modelo gerencialista é visto como o mais adequado, reforçando discursos e práticas
oriundas do setor privado, no Plano de Gestão do governo Lula o Estado reassume um
papel central no desenvolvimento nacional e na redução das desigualdades sociais.
Neste documento, a capacidade de governo é associada à otimização da administração
pública. Além disso, a ideia sobre as deficiências do Estado em assegurar direitos aos
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cidadãos presentes no PDRAE gira em torno da concepção de incapacidade estrutural
do Estado, enquanto que no Plano do governo Lula essas deficiências são vistas como
consequência de um processo histórico, passível de mudança com a redução do déficit
institucional acumulado a partir da não atuação do Estado.
Para atingir os objetivos delimitados, o Plano do governo Lula aponta a
necessidade de uma mudança no quadro legal. Em 2005 o governo Federal iniciou
análises e estudos sobre as formas jurídico-institucionais da Administração Pública,
tendo como objetivo propor adequações a mesma.
Alinhado a esse movimento foi constituída em 2007 uma comissão de juristas
pelo MPOG. Essa comissão apresentou em 2009 um anteprojeto que trata sobre a
criação de um novo modelo de ordenamento jurídico para a Administração Pública
Federal. Neste ordenamento são estabelecidas normas gerais para a Administração
Pública direta e indireta, além das entidades paraestatais e entidades de colaboração. O
anteprojeto também dispôs sobre propostas de alterações legais dos arranjos jurídicoinstitucionais que estabelecem relações de colaboração com o Estado (Anteprojeto de
Lei Orgânica da Administração Pública Federal e Entes de Colaboração, 2009).
Paralelo a esse processo de inovação institucional e de críticas quanto à rigidez
do regime administrativo das fundações públicas e autarquias no que se refere à gestão
orçamentária, gestão de pessoas e compras, ocorreu em 2004 uma crise nos hospitais
federais do Rio de Janeiro (RJ). Diante dessa crise o Ministério Público e TCU
passaram a questionar a legalidade e constitucionalidade das relações estabelecidas com
as fundações de apoio, dando origem a elaboração de oficinas de trabalho, nas quais
representantes do Ministério da Saúde, Ministério Público e dirigentes dos hospitais
buscaram delimitar soluções para a organização dos hospitais (Valeria Salgado, mimeo
s/data).
É nesse contexto que as FEDP foram definidas como uma proposta de modelo
jurídico-institucional, que poderia ser aplicado à gestão de serviços de saúde.
A administração direta foi apontada como incapaz de atender as necessidades
atuais, em especial no refere à capacidade de funcionamento dos hospitais, o que
demandaria outro modelo jurídico-institucional que atuasse no sentido contrário a
burocratização, atendendo efetivamente as necessidades dos cidadãos, de forma ágil,
participativa e pautada em resultados (Brasil, 2007).
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Deste processo foi criado o projeto Fundações Estatais, que autorizaria a
instituição por parte do Poder Público de fundações sem fins lucrativos com
personalidade jurídica de direito privado ou público, que executariam atividades nas
quais não há uso do poder de autoridade do Estado, tais como: a saúde, a assistência
social, a cultura, o desporto, a ciência e tecnologia, o meio ambiente, a comunicação
social e promoção do turismo nacional (Brasil, 2007).
O projeto das Fundações Estatais parece guardar grande semelhança com o
projeto das Organizações Sociais do governo FHC, em especial no discurso do MPOG e
do MS sobre a introdução de experiências inovadoras internacionais, tais como:
modelos mais eficientes de gestão pautados em resultados, contratos e remuneração por
desempenho (Brasil, 2007). Contudo diferente das OS, em que a busca por autonomia
gerencial ocorre a partir da transferência da gestão e prestação de serviços para
entidades fora da administração pública mediante contrato, as Fundações Públicas de
Direito Privado, além de estarem submetidas às normatizações estabelecidas no contrato
de gestão, como as OS, fazem parte da administração pública indireta e estão
subordinadas às regras desta forma de administração.
O MPOG chama a atenção para duas limitações na efetivação do SUS –
financiamento e gestão inadequada. No que se refere ao segundo elemento, a Fundação
Estatal é apresentada como forma de implementar com maior profissionalismo gerencial
os objetivos do SUS, por meio de instrumentos mais ágeis (Brasil, 2007).
Para sua regulamentação, em 2007 foi enviado pelo governo Federal ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 92/07, que dispõe sobre a
regulamentação do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal. Neste, são tratados
aspectos como a instituição pelo Poder Público de fundações, sua natureza jurídica e as
áreas de atuação. O projeto de Lei busca redefinir o campo de atuação das fundações e
atribuir um novo regime administrativo.
A EC 19/1998 já havia retirado do texto constitucional o termo “fundação
pública”, sendo este substituído por “fundação”, o que abriu espaço para a criação, a
partir de lei específica, tanto de entidades de direito público quanto de direito privado. É
nesta mesma emenda que se estabelece que as áreas de atuação das fundações são
definidas mediante lei complementar (Brasil, 1998).
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O Projeto de Lei Complementar 92/07 (PLC 92/2007), ainda não aprovado, visa
delimitar essas áreas de atuação, contudo não especifica as características gerais dessas
fundações. Assim, esse projeto apenas autoriza a criação das fundações, sendo
necessário o estabelecimento de lei específica, na qual sua personalidade jurídica é
definida e suas características delimitadas3.
Contudo, em documentos do MPOG e do Ministério da Saúde (Brasil, 2007) são
informados alguns elementos do modelo de Fundações Estatais de Direito Privado.
Entre esses se encontram os seguintes:


Personalidade jurídica de regime privado;

 Receitas e patrimônio próprios;
 Autonomia financeira, de gestão de pessoal, gerencial e, orçamentária;
 Não submissão a Lei de Responsabilidade Fiscal;
 Integrante da administração indireta, submetida à fiscalização do CGU e do
TCU no que se refere à legalidade de seus atos e sua capacidade de promover os
resultados contratados;
 Vinculada ao órgão em cuja área de atuação está inserida;
 Regime de trabalho idêntico à iniciativa privada, ou seja, regulada pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com demissão justificada;
 Plano de carreira próprio;
 Ingresso por concurso público;
 Compras submetidas à Lei de Licitações (8666/93), mas com possibilidade de
edição por parte das fundações de regulamento próprio;

3

O Projeto de Lei 92 de 2007 se encontrava até janeiro de 2012 em tramitação no regime de prioridade,
pronta para a apreciação do Plenário.
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 Regras contábeis idênticas as aplicadas às empresas estatais, definidas na Lei
6404/76;
 Conselho curador como instância diretiva máxima, tendo o governo
participação majoritária;
 Receitas provenientes de doações, da atuação das próprias fundações e,
principalmente, de contrapartidas do Estado;
 Estabelecimento de contrato de prestação de serviços (contrato de gestão)
com o Poder Público, no qual será especificado o valor por serviço e
estabelecidas avaliações do desempenho e resultados.


Imunidade tributaria em alguns casos.

A Fundação Estatal de Direito Privado seria dotada de maior flexibilidade e
autonomia do que as autarquias e fundações públicas de direito público, podendo
“dispor de instrumentos administrativos de natureza privada e, nesse sentido, é
comparável a uma empresa pública estatal” (Brasil, 2007, p. 8).
No que se refere à maior autonomia, esta incide principalmente sobre a gestão
orçamentário-financeira, de compras, contratos e recursos humanos (com a adoção de
regime de natureza trabalhista previsto na CLT), permitindo, segundo a proposta, que os
dirigentes dessas fundações apliquem recursos e tomem decisões de forma mais rápida.
Os contratos de gestão ou de metas estabelecidos se configuram, na relação entre FEDP
e seu órgão supervisor direto, como instrumento de controle.
A maior flexibilidade na gestão de recursos humanos é um elemento que se
destaca diante das dificuldades impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
para a contratação de pessoal e da precarização dos vínculos de trabalho criados a partir
das alternativas implementadas por estados e municípios para a contratação na área da
saúde. O fato da Fundação Estatal não receber recursos orçamentários do Governo
Federal, observando as regras de contabilidade dos entes de direito privado, permite a
essas a utilização do arrecadado com base em seus próprios critérios, sem submissão à
LRF.
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Segundo o MPOG (2007), seria previsto na contratação por CLT à indução e a
motivação dos trabalhadores a partir de ganhos financeiros condicionados a avaliação
de desempenho. Esta avaliação envolve os resultados contratualizados e pactuados
interna e externamente. Propõe-se com isso a valorização do profissional e o incentivo
ao comprometimento dos resultados assistenciais.
Quanto ao modelo de governança, cada fundação deverá possuir um Conselho
de Administração, com a participação de um representante da sociedade civil e um
Conselho Social, que acompanha as contas e atos administrativos da fundação.
Um elemento que se destaca no documento do MPOG, no qual se busca
informar sobre as Fundações Estatais, é a ênfase dada aos hospitais. O modelo surge em
um momento de crise dos hospitais no estado do Rio de Janeiro e essa origem parece
influenciar o seu desenvolvimento. Por esse motivo algumas questões são mais
delimitadas para os hospitais do que para o restante dos serviços de saúde do SUS.
Neste documento se define que quando instituídas fundações para a gestão de hospitais,
estes se tornaram parte da Fundação. Assim, o hospital que passa à administração
indireta seria regido pelo direito administrativo privado, mas com a conservação do
patrimônio pelo Estado e serviços dirigidos unicamente para o SUS (Brasil, 2007).
Como essas delimitações não constam no projeto de lei, cada ente federativo
estabelece lei específica para a criação da FEDP, o que gera incertezas não apenas sobre
o conceito dessas entidades, mas também sobre seus modus operandi específico.
(Modesto, 2008).
Segundo Lenir Santos (2009), a FEDP seria regida por seu próprio estatuto,
aprovado no momento de sua instituição, podendo ser alterados pelo órgão superior que
o aprovou. Os únicos pontos não passíveis de alterações são: a finalidade das entidades
e sua condição de não-lucrativa.
Na busca de responder as lacunas deixadas pelo PLC 92/2007 quanto às
características básicas das fundações o deputado Pepe Vargas (PT-RS), membro titular
da Comissão de Seguridade Social e Família, lançou Emenda Substitutiva de Plenário
como proposta ao relator do projeto de lei, Pedro Henry (PP-MT). Nesta Emenda
Complementar o deputado sugere mais sete artigos que delimitam características básicas
que balizariam todas as fundações criadas.
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Entre essas características encontram-se aspectos importantes que não constam
integralmente no projeto inicial, tais como: submissão a lei de licitação pública,
obrigatoriedade de concurso público, participação de representantes de trabalhadores e
usuários do SUS, patrimônio e receita próprios, autonomia gerencial, orçamentária e
financeira. Além disso, determina que as fundações que prestem serviços públicos de
caráter universal não poderão cobrar serviços aos usuários direta, ou indiretamente, nem
tampouco prestar serviços ao setor privado (Emenda Substitutiva de Plenária, 2010).
Mesmo não tendo nenhuma validade legal, dado que é apenas uma sugestão que
o relator do projeto pode ou não incluir no PLC 92/2007, essa emenda traz pontos
significativos sobre os quais a PLC não versa e que podem se apresentar na prática
como um empecilho a constituição de serviços de saúde fundamentados nos princípios e
diretrizes do SUS.

4. Modelo de Governaça das OS e FEDP: aspectos da relação
público-privado e os mecanismos de controle
No caso dos entes jurídico-institucionais – OS e FEDP, o conjunto de
mecanismos e instrumentos que realizam a mediação das relações entre Estado,
sociedade e mercado, acabam por estabelecer um modelo de governança, que pode ser
caracterizado a partir da relação público-privado estabelecida pelas OS e FEDP com o
Poder Público e pelos mecanismos de controle interno e externo instituídos nessas
organizações.
As OS e as FEDP mesmo surgindo em contextos políticos diferentes, acabam
sendo identificadas, de forma prematura, por alguns gestores e profissionais de saúde
como arranjos institucionais semelhantes. Tal fato se deve principalmente ao regime
jurídico de direito privado pelo qual ambas são regidas.
O direito público e privado são entendidos como o “conjunto de normas e
princípios que regem a atividade do Estado, a relação deste com os particulares, assim
como o atuar recíproco dos cidadãos”. Ou seja, são as normas que disciplinam as
relações sociais, embora não as determinem. A divisão do direito em duas partes 55

público e privado – se justifica pelas distintas relações jurídicas estabelecidas entre os
cidadãos e entre estes e o aparelho de Estado (Mafra Filho, apud Bastos, 2001, p. 1).
As relações jurídicas entre os cidadãos seriam pautadas no direito privado,
predominando nessas relações os interesses dos particulares. O direito público, por sua
vez, organiza as relações estabelecidas com o Poder Público, sendo regidas pelos
interesses de ordem coletiva, ou seja, na busca da priorização do interesse público.
Assim, a divisão estabelecida tem como critério os interesses das entidades (Bastos,
2001).
No caso das FEDP e das OS essas fronteiras parecem não se estabelecer de
forma absoluta. O que pode se justificar pelo fato de que essa divisão estabelece uma
relação de predomínio: do interesse público no regime público e de interesses
particulares no regime privado, e não uma relação necessária.
Contudo, esses dois conjuntos de normas se configuram de forma diferenciada e
estabelecem distintas relações com o Estado e os cidadãos, sendo assim não parece
banal a discussão mais aprofundada sobre esse aspecto e suas implicações na gestão de
serviços de saúde exercidas tanto pelas OS, quanto pelas FEDP.
Um fator que tangencia a questão acima abordada é a vinculação, ou não, dessas
entidades com a administração pública. O modelo da OS, que se alinha a lógica
gerencialista de separação entre prestadores e financiadores, se configura como um ente
fora da administração pública, que controla a sua administração e operações numa
extensão significativa. Já a FEDP permanece como integrante da administração pública
indireta. Tal fato faz com que essas Fundações se submetam a um regime administrativo
mínimo da administração pública, no qual é estabelecida, entre outros aspectos, a
necessidade de realização de concurso público. O que dificultaria mecanismos
clientelistas usualmente utilizados para o ingresso de pessoal.
Estar fora da administração pública significa uma separação institucional do
governo, ou seja, que as OS não fazem parte do aparato governamental e não exercem
autoridade governamental, tendo assim uma identidade institucional própria. Essa
separação implica em maior autonomia administrativa, tanto na sua produção quanto na
utilização dos fundos que financiam as suas atividades.
O que diferencia essas entidades sem fins lucrativos com as de fins lucrativos é o
fato de que seus membros não possuem autorização de ganho financeiro oriundo das
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operações e não podem se apropriar do excedente financeiro que a organização por
ventura obtiver. Nesse sentido, as organizações sem fins lucrativos, embora possam
gerar excedentes financeiros, não podem promover sua distribuição (Esteves e Lopes,
2008).
As OS e FEDP, como entidades sem fins lucrativos, também se submetem a essa
diretriz, devendo reverter seus excedentes financeiros as atividades que são objeto do
contrato de gestão.
A lei 8.666/93, que institui as normas para licitações e contratos da
administração pública, é apontada como um fator significativo na diferenciação desses
dois arranjos institucionais. É importante frisar que as OS não se submetem a tal lei,
posto que não fazem parte da administração pública, sendo regidas por regulamento
próprio. Contudo, diferente do que se poderia conjecturar baseado no fato das FEDP
serem integrantes da administração pública indireta, estas entidades não seguem a rigor
o regime de licitações, sendo autorizada a instituir regulamentos próprios.
Como já foi apontado, tais regulamentos não apresentam uma lei que estabeleça
suas diretrizes, dado a concisão da LCP 92/2007, o que permite o estabelecimento de
regulamentos distintos para um mesmo tipo de arranjo jurídico-administrativo. Por um
lado tal fato pode ser positivo no sentido de responder as necessidades e conjunturas de
cada região, mas por outro, ao não estabelecer as características do segmento
administrativo, deixa vago quais são as características que fazem da FEDP uma
entidade diferenciada das OS.
As delimitações legais não evidenciam claramente a diferença apontada por
defensores das FEDP quando argumentam que estas estabelecem uma relação públicoprivado diferente das OS, nesse sentido a tabela abaixo busca comparar, com base nos
documentos divulgados pelo MPOG e bases legais, os aspectos de ruptura e
continuidade entre esses dois mecanismos institucionais e a administração direta.
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Quadro 6: Aspectos da relação público-privado nas diferentes modalidades jurídicoadministrativas
Modalidade
jurídica
administrativa/
Características

Órgão
Administração
Direta

Organizações
Sociais

Fundação Estatal de
Direito Privado

Personalidade
Jurídica

Direito Público

Direito Privado

Direito Privado

Relação com a
Administração
Pública

Administração Direta

Fora da Administração
Pública

Administração Indireta

Normas de Direito
Público

Regime Administração

Não observa

Regime Administrativo
Mínimo

Forma de Ingresso

Concurso Público

Sem mecanismos
delimitados

Concurso Público

Regime de
Emprego

Estatutário

CLT

CLT

Financiamento/
fomento

Orçamento Geral da
União

Contrapartida
principalmente do
Estado, doações e
compra de serviços por
parte da sociedade.

Doações, atuação das
próprias fundações e,
principalmente, de
contrapartidas do
Estado

Autonomia
orçamentária e
financeira

Não possui

Orçamentária e
financeira

Orçamentária e
financeira

Imunidade
Tributária

Tem imunidade

Tem imunidade

Imunidade tributária
apenas nas áreas de
assistência social e
educação

Penhorabilidade

Impenhorabilidade

Impenhorabilidade dos
bens públicos

Sistema especial de
penhora

Fonte: Brasil, 1988; Brasil, 1995; Brasil, 1997; Valéria Salgado, (mimeo, s/data); Brasil, 2007.
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Um aspecto que se destaca nessa caracterização das entidades é o
financiamento/fomento. Na administração direta o financiamento de atividades é feito
necessariamente através do orçamento da união, enquanto no caso das FEDP os
recursos orçamentários podem ser provenientes dos contratos com a administração
pública, da prestação de serviços para terceiros, das doações e dos convênios e parcerias
para pesquisa. Parte do orçamento das OS também é oriundo de contratos com o Estado
e doações, enquanto outra parcela desse recurso pode ser proveniente da compra de
serviços por parte da sociedade (Brasil, 1995).
Assim, o financiamento das FEDP e OS pode ocorrer de forma diversificada, de
acordo com as leis instituídas nos estados e municípios. Tal fato é possível porque tanto
a lei que regulamenta a FEDP, ainda em tramite, quanto a que regulamenta as OS, já
aprovada, não deliberam claramente sobre esse aspecto de grande importância para
quem defende um sistema único de saúde universal, no qual compete ao Estado
promover saúde aos seus cidadãos e a coletividade. A inexistência de uma deliberação
clara federal permite em grande medida aos demais entes federativos à definição das
possíveis formas de financiamento das FEDP e OS em seus territórios.
Um estudo realizado no estado de São Paulo, que compara o desempenho de
hospitais geridos por OS e hospitais da administração direta no estado de São Paulo foi
desenvolvido em 2005 pelos pesquisadores da Fiocruz Costa e Ribeiro e coordenada por
Especialista de Saúde do Banco Mundial Gerard La Forgia. Nele os autores apontam
alguns indicadores que expressam níveis de eficiência mais elevados por parte dos
hospitais geridos por OS quando comparados com os hospitais da administração direta.
Mesmo com uma avaliação positiva do desempenho do modelo de governança
das OS de São Paulo, alguns aspectos importantes ligados a relação público-privado são
apontados por esse estudo como fragilidades do modelo.

O modelo de governança das OSS ainda é bastante frágil como alternativa
organizacional porque depende de uma mudança ampla no modelo de gestão
pública no que diz respeito ao papel de regulação e contratação. Como já
dito, o sucesso do mecanismo de governança das OSS parece depender
fortemente da capacidade de contratar desempenhada pelo setor público4.
O contrato de gestão expressa os critérios objetivos de avaliação de
desempenho a serem utilizados pela gestão pública, mediante indicadores de
4

Grifo dos autores.
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qualidade e produtividade. A capacidade institucional do setor público é
baixa na função regulatória.
Sob o ponto de vista micro organizacional, as informações sobre a relação
receitas/despesas das OSS geram uma incerteza sobre a sustentabilidade
financeira. Não parece clara a relação entre receitas e riscos cobertos pelas
OSS (p.107).

Outro estudo sobre as OS do estado de São Paulo desenvolvido por Pahim
(2009) aponta para a dificuldade de se comparar os custos da administração direta e da
administração a partir das OS, dado à complexidade de se isolar todas as informações
sobre os gastos efetuados nesses diferentes modelos. Essa complexidade na comparação
requer interpretações cautelosas sobre a eficiência de cada modelo de administração.
Segundo Pahim (2009), no que se refere à gestão financeira, a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo não conseguiu criar uma lógica de controle financeiro
pautada em resultados. A autora aponta que essa lógica deveria compor a estratégia de
transferência da responsabilidade de provisão dos serviços do setor público para o setor
privado.
Com a transferência de serviços para OS e FEDP e a atribuição do poder público
de regular essa relação contratual, outra questão que se destaca é se os mecanismos de
controle internos e externos aplicados a essas entidades podem garantir o predomínio do
interesse coletivo no fomento de atividades financiadas pelo Estado. E, além disso, se o
desenho institucional dessas entidades permitem formas efetivas de controle e
participação social.
A flexibilização da gestão, com a maior autonomia orçamentária e financeira,
que não impõe obrigatoriedade de submissão a Lei 8.666, no que se refere a licitações e
a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere especialmente à contratação de
pessoal, pode representar um risco de irregularidade na utilização dos recursos público
transferido a essas unidades. A diferenciação entre patrimônio público e privado não é
algo enraizado na tradição brasileira (Paes de Paula, 2005), ao contrário, se convive com
mecanismos múltiplos que mesclam essas duas esferas, muitas vezes gerando resultados
perversos. Nesse sentido, a questão dos mecanismos de controle, que de alguma forma
respaldem a retirada dessas obrigatoriedades legais aplicadas no modelo burocrático, se
torna um elemento de extrema importância.
O Quadro abaixo busca definir alguns desses mecanismos de controle na
administração direta, nas FEDP e nas OS. Essa definição parte de documentos
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governamentais, não sendo necessariamente o desenho adotado em cada experiência
implantada.

Quadro 7: Mecanismos de controle e participação social nas diferentes modalidades
jurídico-administrativas

Modalidade
jurídicoadministrativa/
Características

Órgão
Administração
Direta

Mecanismos de
Controle e
Participação Social

Conselhos e
Conferências de Saúde;
construção coletiva de
planos municipais de
saúde, entre outros.

Licitações e
Contratos

Lei 8.666

Organizações
Sociais

Fundação Estatal de
Direito Privado

Previsão de
Previsão de
participação no
participação de
conselho administrativo
trabalhadores e
de representantes da
população no Conselho
comunidade e Poder
administrativo
Público

Regulamento próprio

Possibilidade de editar
regulamento, sujeitado
as disposições da lei
8666

Supervisão
Ministerial

Direta sobre as
Direta sobre as atividades
atividades da entidade e
Do
Contrato
de
Gestão
do órgão
sobre o Contrato de
ou Termo de Parceria
Gestão

Controle Externo e
Externo

Órgão do Poder Público Controladoria-Geral da
Controladoria-Geral da
supervisor sobre os
União e Tribunal de
União e Tribunal de
recursos do Contrato de Contas da União sobre
Contas da União sobre a
Gestão ou Termo de
a legalidade de seus
gestão e resultados
Parceria
atos e resultados

Fonte: Brasil, 1995; Brasil, 1997; Valéria Salgado, (mimeo, s/data); Brasil, 2007; CONASEMS, 2007.

Para o modelo das OS foi proposto uma mudança do controle por procedimentos
aplicado pelo modelo burocrático pelo controle de resultados, cabendo ao Estado
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realizar a sua regulação, principalmente dos contratos de gestão estabelecidos. Essa
ênfase no controle de resultados também se aplica às FEDP.
O controle de procedimentos tem como objetivo que as normas e procedimentos
legais sejam cumpridos. Essa modalidade de controle é exercida por órgãos como
Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. A crítica realizada pela
Nova Administração Pública é de que ao se concentrar no processo, esse modelo pouco
exerce um controle sobre os resultados, que seria o que realmente promoveria impacto
na situação existente.
No caso das OS essa regulação deve ser realizada pela entidade supervisora em
sua área de atuação através de uma comissão de avaliação. Além disso, a OS deve
enviar um relatório periódico ao órgão supervisor com os dados referentes à produção
assistencial e relatórios financeiros. Cabe também a OS publicar regulamento próprio
definindo os procedimentos que serão adotados para contratação de obras, serviços e
compras.
Contudo, no estado onde o modelo mais se desenvolveu, São Paulo, um estudo
realizado por Abrucio e Sano em 2006 demonstra que os mecanismos de controle
estabelecidos na lei federal sobre OS frequentemente não são adotados na integra,
obtendo-se assim uma maior flexibilidade na gestão de recursos públicos, sem a
garantia de controle. O contexto em que as OS foram adotadas nesse estado pode
também ter influenciado nesse processo, dado que esse passava por um período em que
os gastos com pessoal não poderiam ser aumentados devido a LRF. Nesse sentido, a
adoção da OS pode ter funcionado como uma forma de burlar a legislação, e não como
uma transformação ampla do modelo de gestão (Sano e Abrucio, 2008).
A questão do limite permitido para a contratação de pessoal é um fator que gera
complicações na maioria dos estados e municípios, o que pode explicar em parte a
adoção desses arranjos.
Com as FEDP a supervisão ministerial não é exercida apenas sobre os resultados
contratualizados como ocorre com as OS, mas também sobre suas atividades, tendo
como órgão de controle externo as Controladorias-Gerais e os Tribunais de Contas. No
caso das OS, os Tribunais de Contas só intervém mediante comunicação de
irregularidades, ou ilegalidades por parte dos responsáveis pela fiscalização do
cumprimento do contrato de gestão. Assim, as FEDP estão submetidas a mecanismos
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de controle semelhantes aos dos órgãos da administração pública direta tendo, contudo,
uma maior autonomia em relação as suas receitas e patrimônio, e maior flexibilidade na
gestão financeira, pessoal, gerencial e, principalmente, orçamentária.

5. RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa, caracterizando as OS e
FEDP quanto aos seus modelos de governança no que se refere à relação públicoprivado e aos mecanismos de controle interno e externo. A apresentação dos resultados
está dividida em: aspectos gerais, relação público-privado, mecanismos de controle
interno e mecanismos de controle externo.
A caracterização está baseada nas normatizações federal, estadual e municipal
sobre a qualificação das OS e autorização e criação das FEDP, que têm como objeto a
prestação de serviços de saúde. Como já foi mencionado na metodologia, o
levantamento realizado pode não abranger a totalidade de marcos legais existentes no
país sobre OS e FEDP. No total foram identificadas e analisadas, nos aspectos
mencionados, 80 normatizações, sendo 71 sobre OS e 9 sobre FEDP.
No caso das OS, cada ente federativo emitiu uma lei de qualificação em seu
território e algumas dessas leis sofreram modificações e/ou foram complementadas por
outras leis e decretos. Todos esses instrumentos legais foram analisados para a
caracterização do modelo de governança das OS. Quanto as FEDP, foram consultadas 9
legislações.
A maioria das leis sobre OS não apresentou nenhuma denominação específica.
As que apresentaram denominações eram classificadas como leis ordinárias ou leis
complementares. Independente dessa diferença de denominação, no que se refere ao
conteúdo das leis, todas dispõem sobre a qualificação de entidades já existentes, que
mediante permissão do Poder Público são qualificadas como OS.
No caso das FEDP também foram encontradas leis sem denominação e leis
denominadas como complementares. Contudo, no que se refere ao conteúdo, essas leis
dispõem sobre aspectos diferentes. As leis sem denominação consultadas são
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normatizações que dispõem sobre a criação de FEDP e por isso deveriam ser
denominadas como leis específicas, posto que a partir das modificações realizadas pela
Emenda Constitucional 19 de 1998 na CF de 19885, as Fundações só podem ser criadas
mediante essa modalidade de lei. Por sua vez, as leis complementares não criam
Fundações propriamente, mas devem definir, segundo a mesma emenda constitucional,
suas áreas de atuação.
Por conta dessa diferença na finalidade das legislações sobre FEDP, as leis
específicas possuem uma maior amarração quanto ao modelo de governança do que as
normatizações denominadas como complementares, como mostra a caracterização
realizada neste estudo. Devido a essa diferença de conteúdo das leis, a descrição dos
resultados sobre as FEDP foi feita considerando essas duas nomenclaturas6.
É importante ressaltar que enquanto as normatizações sobre OS permitem que o
Poder Público qualifique entidades já existentes como tal, as legislações específicas
sobre FEDP permitem a constituição de uma nova entidade criada pelo Estado.

5.1. Aspectos Gerais
Para caracterizar as OS e FEDP quanto aos seus aspectos gerais foram
analisadas as normatizações, suas disposições e objeto de prestação de serviços dessas
entidades.
No que se refere às normatizações e suas disposições, foram consultadas 71
normas legais sobre OS referentes a 16 estados e 39 municípios que aprovaram leis de
qualificação de entidades em seu território.
No estado de São Paulo foram identificados 15 municípios com legislação sobre
OS, o que correspondendo 38% dos municípios brasileiros em um total de 39
municípios cujas normatizações sobre OS foram consideradas neste estudo. Outros
estados também apresentaram mais de um município com leis de OS aprovadas,
contudo nenhum deles se aproxima do quantidade encontrada em São Paulo: o Rio
5

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 37, inciso XIX.
Uma das legislações de Sergipe não recebe a nomenclatura de lei complementar. Contudo, esta lei não
se constitui como uma lei específica, posto que não cria Fundação. Ela também não especifica as áreas de
atuação, mas autoriza o Poder Público estadual a instituir fundações que não exerçam atividades de poder
de polícia ou de exploração de atividade econômica. Como esta descrição pode ser considerada uma
definição de área de atuação, esta lei será denominada no estudo como lei complementar.
6

64

Grande do Sul com 5 municípios, o Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Minas
Gerais com 3 municípios cada um, e o Ceará com 2 municípios.
No que se refere aos marcos legais sobre FEDP, foram consultadas 9 legislações
referentes a 4 estados – Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Pernambuco, e 2 municípios –
Petrolina/PE e Foz do Iguaçu/PR. Todos os estados apresentam leis complementares,
dispondo sobre sua área de atuação dentre outros elementos. Quanto às leis específicas,
que criam Fundações, foram identificadas 2 leis no estado de Sergipe, 1 no estado do
Rio de Janeiro, 1 no município de Petrolina/ PE e 1 no município Foz do Iguaçu.
Os Quadros 8 e 9 apresentam as normatizações consultadas sobre OS e FEDP
por estado e município do país.

Quadro 8. Legislação sobre OS e FEDP na área de saúde por estado no Brasil
Legislação sobre OS
Estado

São Paulo
Distrito Federal
Mato grosso

Espírito Santo

Pará

Pernambuco

Sergipe

Piauí
Santa Catarina

Legislação sobre FEDP
Leis complementar

Lei Complementar N.º 846, de 4 de junho Lei Complementar Nº 118,
de 1998
de 29 de novembro de 2007
Lei N.º 4.081, de 04 de janeiro de 2008
Lei Complementar N.° 150 de 08 de
janeiro de 2004
Lei Complementar N.º 158 de 01 de
Julho de 1999; Lei Complementar N.º
416 DE 2007; e Decreto Nº. 1645-R, de
27 de março de 2006
Lei N.° 5.980, de 19 de julho de 1996,
Decreto N° 3.876, de 21 de janeiro de
2000; Lei N° 6.773, de 23 de agosto de
2005
Lei N.º 11.743 de 20 de janeiro de 2000
Lei Nº 5.217, de 15 de dezembro de
2003; Lei Nº 5.285 de 16 de março de
2004; Lei Nº 5.467 de 17 de novembro
de 2004
Lei Ordinária N.º 5.519 de 13 de
dezembro de 2005.
Lei N.°12.929 de 04 de fevereiro de
2004; Lei N.° 13.343 de 10 de março de
2005

Leis específicas
Lei Nº. 5164 De 17 de
dezembro de 2007.

-

-

-

-

-

-

-

-

Lei complementar N.º 126,
de 29 de agosto de 2008

-

Lei N.º 6.343
de 02 de janeiro de 2008

Lei N.º 6.347
de 02 de janeiro de 2007;
Lei N.º 6.348
de 02 de janeiro de 2008

-

-

-

-
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Ceará

Lei N.º 12.781, de 30.12.97

-

-

Maranhão

Lei Nº 7.066 de 03 de fevereiro de 1998

-

-

Goiás

Lei N.º 15.503, de 28 de dezembro de
2005

-

-

Amapá

Lei N.º 0599, de 25 de abril de 2001

-

-

Bahia7

Lei N.º 7.027 de 29 de janeiro de 1997;
Lei N.° 8.647, de 29 de julho de 2003;
Decreto Nº 7.007 de 14 de novembro de
1997

Lei Complementar Nº 29 de
21 de dezembro de 2007

-

Rio de Janeiro

Lei N.º 6043, de 19 de setembro de 2011

Lei Complementar Nº 118,
de 29 de novembro de 2007

Lei Nº. 5164 de 17 de
dezembro de 2007

-

-

Rondônia

Lei N.º 2387, de 7 de janeiro de 2011

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 9. Legislação sobre OS e FEDP na área da saúde por município no Brasil

Estados

Municípios

Legislação sobre OS

Legislação sobre FEDP
(Leis específicas)

Barueri

Lei N.º 1360, de 30 de abril de 2003;
Lei 1675 de 10 setembro de 2007.

-

Campo Limpo
Paulista

Lei N.º 1.905, de 25 de março de 2008

-

Atibaia
SP
Cajamar

Lei Complementar Nº 457, de 11 de
janeiro de 2005; Decreto Nº 4. 954 de
10 de maio de 2006
Lei Nº 1.186 de 11 de novembro de
2005; Lei Nº 1199 de 01 de março de
2006

-

-

Morro Agudo

Lei Nº 2.381, de 24 de janeiro de 2005

-

Nova Odessa

Lei N° 2137, de 13 de abril de 2006

-

7

No caso da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) do Estado da Bahia, que consiste em um
modelo de gestão interfederativa direcionada à Estratégia Saúde da Família, não foi possível a
identificação das leis referentes aos 69 municípios da Bahia que constituem essa entidade, dado que para
essa caracterização seria necessário um estudo específico sobre a FESP-SUS devido ao número de
municípios inseridos nesta FEDP. Contudo, foi analisada no corpo desse trabalho a Lei Complementar nº
29 de 21 de dezembro de 2007, que autoriza a instituição de FEDP no território da Bahia.
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São Paulo

Lei Municipal Nº 14.132, de 24 de
janeiro de 2006

-

Castilho

Lei Nº 1.608, de 24 de dezembro de
2003

-

Santo André

Lei Nº 8294 de 14 de dezembro de
2001

-

Lins

Lei Nº 5.063, de 20 de março de 2008

-

Cubatão
Hortolândia

MG

RJ

PR

Lei Nº 2.764 de 25 de julho de 2002;
Decreto N°8374 26 de dezembro de
2002
Lei N° 1395 de 31 de maio de 2004;
Lei N° 1519 de 29 de abril de 2005.

-

-

Jundiaí

Lei N.º 7.116, de 06 de agosto de 2008

-

São José dos
Campos

Lei Municipal Nº 6.469, de 16 de
dezembro de 2003 - Pub. BM Nº
1.591, de 19/12/2003

-

São Sebastião

Lei N.° 1872 de 04 de julho de 2007

-

Campo Verde

Lei Nº. 1198 de 16 de agosto de 2006

-

Juiz de Fora

Lei Nº 10330 de 06 de novembro de
2002

-

Passos

Lei N° 2345/2003 de 27 de junho de
2003

-

Itaboraí

Lei N.º 1.690 de 03 de setembro de
2001

-

Casimiro de
Abreu

Lei N.º 1114 de 08 de março de 2007;
Lei Nº 1175 de 31 de outubro de 2007

-

Rio de janeiro

Lei N.º 5026 de 19 de maio de 2009.

-

Castro

Lei N.º 1041 de 12 de dezembro de
2000

-

Fazenda rio
Grande

Lei N.º 42 de 10 de agosto de 2001

Foz do Iguaçu

-

Lei Nº. 3592 de 24 de setembro de
2009

Curitiba

Lei N.o 9226 de 23 de dezembro de
1997

-

Carazinho
RS
Serafina Corrêa

Lei Municipal N.º 5.708 de 25 de julho
de 2002
Lei N.o 1842 de 31 de dezembro de
2001; Decreto No 2302 de 15 de agosto
de 2006

-

-
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Vila Maria

MT

Lei N.º 1.364, de 25 de junho de 2002

-

Antônio prado

Lei Municipal Nº 2.386 de 14 de
dezembro de 2005

-

Guaporé

Lei N.º 2623 de 06 de setembro de
2005

-

Nova Mutum

Lei N.º 675 de 13 de junho de 2002

-

Campo Novo do
Parecis

Lei N.º 852 de 28 de dezembro de
2001
Lei N.º 2.381 de 24 de janeiro de 2005;
Lei N.° 1026 de 04 de fevereiro de
2004

Lucas do rio
verde

-

Sobral

Lei N.º 261 de 18 de maio de 2000

-

Fortaleza

Lei N.° 8704 de 13 maio de 2003

-

GO

Goiânia

Lei N.° 8411
de 04 de janeiro de 2006

-

SC

Joinville

Lei Nº 3876, de 17 de dezembro de
1998

-

PI

Parnaíba

Lei N.º 2.261, de 02 de agosto de 2006

-

PE

Petrolina

Lei N.º 2079/08 de 16/05/2008.

Lei Nº. 2038 de 18 de dezembro de
2007

ES

Vitória

Lei Nº 5.811 30 de dezembro de 2002

-

CE

Fonte: Elaboração própria.

No que se refere ao escopo dos serviços prestados pelas OS, a legislação federal
- Lei n°9.637, de 15 de maio de 1998, prevê uma diversidade de áreas de atuação além
da prestação de serviços de saúde. Seguindo esse modelo, a maioria dos estados não
estabelece leis com área de atuação exclusiva na saúde. Apenas os estados do Rio de
Janeiro e de Santa Catarina e o município de Atibaia/SP definem como objeto de
prestação de serviços das OS, exclusivamente a saúde.
Em relação às FEDP, embora o projeto de lei federal – Projeto de Lei
Complementar 92/07, possibilite a criação de uma Fundação atuando em diversas áreas,
incluindo a de prestação de serviços de saúde, a maioria das leis consideradas no estudo
sobre as FEDP trata exclusivamente da área da saúde. Exceção ocorre nas leis
complementares de Pernambuco, que definem como área de atuação a saúde e a
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educação profissional e tecnológica, e nas de Sergipe, que não especifica explicitamente
as áreas de atuação, porém veda a instituição de fundações para atividades de poder de
polícia ou de exploração de atividade econômica.

5.2. Aspectos da Relação Público-Privado
Como já mencionado, a relação público-privado trata da relação estabelecida
entre Estado-sociedade e do grau de proximidade das OS e FEDP com as diretrizes do
SUS.
A relação público-privado é abordada a partir dos seguintes aspectos: natureza
jurídica das entidades, alinhamento às normatizações do SUS, exclusividade de
atendimento aos SUS, financiamento, repasse de recursos associado a metas de
desempenho, proibição de distribuição de bens, obrigatoriedade de investimentos dos
excedentes financeiros na própria atividade desenvolvida, incorporação integral do
patrimônio em caso de extinção ou desqualificação, obrigatoriedade de publicação de
relatórios financeiros e de execução.
A lei federal que autoriza a instituição de OS, define sua natureza como pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Toda a legislação estadual e municipal
consultada sobre OS estabelece em seu marco legal a mesma natureza jurídica. Quanto
às FEDP, o projeto de lei federal permite que a lei instituída pelos entes federativos
defina a natureza jurídica da Fundação como de direito privado sem fins lucrativos ou
de direito público. Todas as leis consultadas definem a natureza de suas Fundações
como de direito privado, com exceção apenas da lei complementar da Bahia, que
permite a instituição da fundação estatal com personalidade jurídica de direito público
ou direito privado, sem fins lucrativos.
No que se refere ao alinhamento com a legislação que normatiza o Sistema
Único de Saúde, a lei federal sobre OS apenas considera os dispositivos do Artigo 198
da Constituição Federal de 19888 e do Artigo 7 da Lei 8080 de 19909. Contudo esse
alinhamento não é seguido pela maioria dos estados e municípios, apenas 25% das leis
8

O artigo 198 da CF de 1988 estabelece diretrizes para uma rede de ações e serviços de saúde públicos,
regionalizada e hierarquizada, que forma um sistema único.
9
O artigo 7° da Lei 8080/90 complementa o artigo 198 da CF de 1988, estabelecendo princípios que
devem ser observados para o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde, os conveniados e
privados contratados.
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estaduais e 41% das leis municipais consultadas sobre OS observam em seu texto legal
essa exigência. Os estados que preveem esse alinhamento aos artigos citados são: Rio
de Janeiro, São Paulo, Maranhão e Piauí. No Quadro 10 são especificados os
municípios que observam esse alinhamento.
Quadro 10. Municípios com leis sobre OS que preveem alinhamento às normatizações
do SUS
Estados

SP

RS
MT

Municípios
Lins
Cubatão
Hortolândia
São Sebastião
Castilho
Santo André
Nova Odessa
Campo Limpo
Cajamar
Antônio Prado
Guaporé
Nova Mutum
Campo Novo do Parecis

RJ
Rio de Janeiro
MG
Juiz de Fora
SC
Joinville
Fonte: Elaboração Própria.

No que se refere ao alinhamento das leis sobre FEDP às normatizações do SUS,
o projeto de lei federal sobre Fundações não dispõe sobre esse aspecto, enquanto parte
das leis estaduais e municipais consultadas estabelecem esse alinhamento.
As leis complementares do Rio de Janeiro, Sergipe e Bahia não dispõem sobre
esse alinhamento. Já a lei de Pernambuco estabelece a obrigatoriedade de se observar os
princípios do SUS contidos no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 7 da Lei
Federal N°8080/90.
As leis específicas do estado de Sergipe, do Rio de Janeiro e dos municípios de
Petrolina/PE e Foz do Iguaçu/PR que, diferentemente das anteriores, criam as
Fundações, dispõem sobre esse alinhamento em seu texto legal, estabelecendo que as
FEDP desenvolvam suas atividades em conformidade com as diretrizes constitucionais
e legais da normatização do SUS.
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No que se refere ao atendimento exclusivo de pacientes do SUS, a lei federal
sobre OS não trata desse aspecto. Apenas as leis do estado de São Paulo e dos
municípios do Rio de Janeiro, Curitiba e Espírito Santo delimitam que o atendimento a
ser realizado seja exclusivo aos usuários do SUS.
No caso das FEDP, a normatização federal não trata do tema enquanto as
legislações dos estados de Sergipe e Bahia estabelecem a exigência de exclusividade.
Quanto ao Rio de Janeiro, a lei específica proíbe a prestação de serviços de saúde à
iniciativa privada e a lei complementar não dispõe sobre o tema. A lei de Pernambuco
também não dispõe sobre essa exigência.
A lei de Petrolina/PE, embora não referencie explicitamente no texto legal a
exclusividade de atendimento ao SUS, dispõe que a prestação de serviços deve ser de
acesso universal e gratuito à população. A lei de Foz de Iguaçu/RS veta a realização de
cobrança de qualquer forma aos usuários e a prestação de serviços de saúde à iniciativa
privada, entretanto possibilita o estabelecimento de convênios ou contratos para compra
de serviços com entidades privadas.
Quanto à forma de financiamento das OS e FEDP todas as leis consultadas
possibilitam que o Poder Público repasse recursos mediante o estabelecimento de
contratos de gestão. Quanto a outras fontes de financiamento, as legislações federais
sobre OS e FEDP não dispõem sobre outras fontes, enquanto algumas leis estaduais e
municipais preveem a possibilidade de recebimento de recursos advindos do setor
privado, como, por exemplo, das operadoras de planos de saúde.
No que se refere as OS, as leis estaduais de Sergipe, Ceará e Bahia, e as
municipais de Castro/PR, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Cubatão/SP e Sobral/CE permitem
que, além dos recursos advindos do Poder Público, na forma do respectivo Contrato de
Gestão, recursos oriundos do setor privado, doações e contribuições de entes nacionais
ou estrangeiros, sejam destinados as OS. Estas entidades também apresentam como
possibilidade de recursos, os rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros.
Quanto as FEDP, todas as leis explicitamente dispõem sobre a possibilidade de
recebimento de recursos financeiros provenientes de outras fontes que não SUS, com
exceção apenas das leis complementares do Rio de Janeiro e Pernambuco.
A lei complementar do estado da Bahia dispõe que as receitas serão constituídas
por: recursos oriundos da exploração do seu patrimônio e bens; da remuneração pelos
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serviços e aplicações desses recursos; dos convênios, contratos e instrumentos de
cooperação técnica firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras; das subvenções, doações e outras modalidades de transferência de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiros; e ainda de outras
rendas eventuais ou extraordinárias que a lei não específica.
A lei complementar de Sergipe dispõe que as receitas das FEDP podem advir de
doações e outros recursos destinados à entidade; esta destinação deve estar em
conformidade com as leis específicas de criação. Por sua vez, as duas leis específicas de
Sergipe estabelecem que a receita de suas respectivas FEDP serão constituídas por:
auxílios, doações, acordos e outras formas de transferência; créditos especiais, alienação
de bens e aplicação de valores patrimoniais; contratos e convênios; além de outras
fontes que devem ser previstas nos seus estatutos.
A lei específica do Rio de Janeiro possibilita às Fundações receberem doações,
legados e subvenções e os derivados de contratos, convênios e outros instrumentos
estabelecidos entre a Fundação e a iniciativa privada.
A lei específica de Petrolina/PE estabelece que o custeio da FEDP será oriundo
de rendimentos próprios obtidos por meio de prestação de serviços;
contratos e acordos;

convênios,

ajustes com entidades públicas e privadas, nacionais ou

estrangeiros; e auxílios, contribuições, subvenções, doações e outros fontes não
definidas.
A lei específica de Foz do Iguaçu/PR considera como fontes de financiamento,
rendas eventuais; rendas patrimoniais; rendas provenientes de títulos e ações; recursos a
ela destinados; doações e outras formas de contribuição; e rendas conferidas a ela por
terceiros.
No que se refere ao condicionamento ou atrelamento do repasse financeiro do
Poder Público ao cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, a lei
federal sobre OS dispõe sobre a avaliação de metas, mas não atrela de forma explícita o
repasse de recursos a essas metas. As legislações sobre OS dos estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Rondônia definem explicitamente no texto legal que o repasse
está vinculado ao cumprimento das metas. A normatização consultada dos demais
estados e municípios faz referência à definição de metas de desempenho no Contrato,
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mas não expressa, de forma explícita, a vinculação do repasse financeiro às referidas
metas.
No projeto de lei das FEDP não se dispõe sobre metas de desempenho. Apenas
as leis específicas do estado do Rio de Janeiro e do município de Foz do Iguaçu
estabelecem no corpo da lei esta vinculação, as demais leis consultadas não estabelecem
este condicionamento.
Quanto às exigências para qualificação das OS, a lei federal prevê requisitos que
contribuem para a delimitação da relação estabelecida entre estas entidades e o Poder
Público. A Tabela 1 apresenta esses requisitos e o número de leis estaduais e municipais
que os adotam.

Tabela 1. Relação público-privado: requisitos para qualificação das OS segundo a
legislação federal
Requisitos para qualificação das OS observados
na lei federal

Leis estaduais (16)

Leis municipais (39)

N

%

N

%

Proibição de distribuição de bens ou parcela do
patrimônio líquido em qualquer hipótese.

14

87,5

37

94,8

Obrigatoriedade de investimento de seus excedentes
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.

15

93,7

38

97,4

Incorporação integral do patrimônio, doações e
excedentes financeiros no caso de extinção, ou
desqualificação da OS ao patrimônio de outra
organização social qualificada, da mesma área de
atuação, ou ao patrimônio da unidade federativa, na
proporção dos recursos e bens por este alocados.

16

100

38

97,4

Obrigatoriedade de publicação anual, em Diário Oficial,
dos relatórios financeiros e do relatório de execução do
Contrato de Gestão.

16

100

38

97,4

Fonte: Elaboração própria.
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No que diz respeito ao requisito para qualificação “proibição de distribuição de
bens ou parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese”, somente as leis estaduais
do Pará e da Bahia e as leis municipais de Petrolina (PE) e Fazenda Rio Grande (PR)
não dispõem sobre essa proibição.
Quanto ao requisito “obrigatoriedade de investimento de seus excedentes
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades”, apenas as legislações
estaduais de Sergipe e o município Fazenda Rio Grande (PR) não observam essa
obrigatoriedade.
O requisito sobre incorporação do patrimônio, doações e excedentes financeiros
no caso de extinção ou desqualificação da OS e o requisito o sobre a obrigatoriedade de
publicação anual, em Diário Oficial, dos relatórios financeiros e de execução do
Contrato de Gestão, não são mencionados exclusivamente na legislação do município
de Fazenda Rio Grande/PR.
No que diz respeito às FEDP, apesar desses requisitos para qualificação não
estarem dispostos na normatização federal - Projeto de Lei Complementar 92/2007 –
algumas leis estaduais e municipais os utilizam como exigências para o funcionamento
das suas respectivas Fundações.
A “obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no
desenvolvimento das próprias atividades” não é imposta por nenhuma legislação sobre
FEDP. A “proibição de distribuição de bens ou parcela do patrimônio líquido em
qualquer hipótese” é estipulada somente pela lei específica de Foz do Iguaçu/PR.
Quanto à “incorporação integral do patrimônio, doações e excedentes
financeiros no caso de extinção, ou desqualificação”, todas as leis específicas
estabelecem que em caso de extinção a Fundação deve ter seu patrimônio incorporado
ao do estado ou ao do município, com exceção apenas da legislação do Rio de Janeiro.
Nenhuma lei complementar dispõe sobre essa exigência.
As leis complementares do Rio de Janeiro e da Bahia e as leis específicas de
Petrolina/ PE e Foz do Iguaçu/PR determinam a “publicação anual, em Diário Oficial,
dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão”. Apenas
os estados de Pernambuco e Sergipe não dispõem sobre essa publicação em suas
legislações.
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5.3. Mecanismos de Controle Interno
Para a análise do controle interno das OS e FEDP foram consideradas as
variáveis: órgãos de deliberação (conselho administrativo e diretoria), composição,
periodicidade das reuniões, critérios para participação da diretoria no conselho,
atribuições privativas do conselho de deliberação, comissão de acompanhamento de
contratos e elaboração de relatórios.
Alguns mecanismos de controle interno são adotados pelas OS e FEDP. Os
órgãos de deliberação internos fazem parte desses mecanismos e podem expressar em
sua composição o quanto essas entidades são permeadas pelo controle social.
No que se refere as OS, em consonância com a legislação federal, que estipula
como órgãos de deliberação o Conselho de Administração (CA), a maioria das leis
estaduais (15) e municipais (37) apresentam em seu texto legal essa estrutura, a exceção
das leis do estado de Mato Grosso e dos municípios de Fazenda Rio Grande/MT e
Itaboraí/RJ, que não dispõem sobre a obrigatoriedade de instituir CA. Já a lei estadual
de Santa Catarina prevê no lugar do Conselho de Administração, um Conselho
Delegado de Administração, órgão técnico e de controle básico, além de prever como
órgão de deliberação superior, a Assembléia Geral, com competências privativas e
constituída pelos associados regulares e beneméritos da entidade, conforme dispuser o
estatuto da OS.
No caso das FEDP, a lei federal não prevê a obrigatoriedade de existência de CA
(ou Conselho Curador). As leis complementares do Rio de Janeiro, da Bahia, de
Pernambuco e de Sergipe não estabelecem esta obrigatoriedade, contudo nas
normatizações específicas dos estados do Rio de Janeiro e de Sergipe estas estruturas
estão presentes, assim como nas legislações de Petrolina/PE e Foz do Iguaçu/PR.
A composição do Conselho de Administração (CA) das OS e FEDP apresenta
variações entre as normatizações das duas entidades consideradas. No âmbito federal, a
legislação sobre OS dispõe sobre a participação da sociedade civil e do Poder Público,
que somadas deve ser superior a 50% do total de membros do CA; enquanto no projeto
de lei das FEDP nenhum órgão de deliberação colegiado é mencionado. As Tabelas 2 e
3 identificam as diferenças relativas quanto à participação da sociedade civil, do Poder
Público e trabalhadores, além de expressar o poder de deliberação desses segmentos a
partir de seu percentual de representação.
75

Tabela 2. Composição dos participantes do Conselho Administrativo nas OS e
FEDP segundo as leis estaduais e municipais
FEDP10

OS
Composição do CA

Participação da Sociedade Civil
(incluindo entidades da
sociedade civil)
Participação do Poder Público
Representação do Poder Público
e Sociedade Civil superior a
50% do total de membros

Leis estaduais
(16)

Leis municipais
(39)

Leis específicas
estaduais (3)

Leis específicas
municipais (2)

N

%

N

%

N

%

N

%

12

75,0

26

66,6

1

33,3

2

100

13

81,2

26

66,6

3

100

2

100

8

50,0

23

58,9

3

100

2

100

Fonte: Elaboração própria.

Na maioria das legislações sobre OS é previsto a participação da sociedade civil,
contudo o percentual de representatividade desse segmento nos colegiados é pequeno.
Na comparação dos entes federativos, se percebe que as legislações estaduais de OS,
mais do que as municipais, preveem a participação da sociedade, representada, em sua
maioria, por membros de entidades da sociedade civil. Tal fato também ocorre com a
participação do Poder Público. No entanto, no que se refere à necessidade de
representação majoritária desses dois segmentos, as leis municipais estabelecem com
maior frequência que essa representação deve ser superior a 50% (Tabela 2).
No que se refere às normatizações das FEDP, as leis complementares
consultadas, por se tratarem de leis que buscam dispor sobre aspectos menos
específicos, como a área de atuação das FEDP, não fazem menção a composição dos
Conselhos de Administração. A maioria das legislações específicas dispõe sobre a
participação da sociedade civil, representada por usuários membros dos Conselhos de

10

Foram consideradas apenas as leis específicas dos estados e municípios, por causa do entendimento,
derivado da Emenda Constitucional 19/1998, de que enquanto a lei complementar tem como objetivo
dispor sobre a área de atuação, a lei específica é mais ampla, permitindo a caracterização das FEDP
quanto à participação dos diferentes atores em seus espaços de deliberação. Assim, não se espera que a lei
complementar disponha sobre esses aspectos, como de fato não dispõem. Agrupar as leis complementares
e específicas daria uma falsa impressão de que esse modelo de governança não é permeável a participação
social.
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Saúde, contudo, assim como ocorre nas OS, esse percentual de representação é
reduzido. Duas leis específicas estaduais de Sergipe não mencionam a participação da
sociedade civil, mas dispõe sobre a participação majoritária do Poder Público e as
demais legislações específicas (3 leis) preveem a participação majoritária da sociedade
civil e do Poder Público.
Quanto à participação e/ou representação de trabalhadores nos Conselhos de
Administração das OS e FEDP, as leis federais não garantem essa participação.
Igualmente, a maioria das leis estaduais e municipais sobre OS não institui a
participação de trabalhadores no órgão de deliberação. No caso das leis específicas de
criação de FEDP essa participação é instituída pela maioria das leis.
Tabela 3. Participação dos trabalhadores no Conselho de Administração das OS e FEDP
OS
Composição do CA

Representação de Trabalhadores

Leis estaduais
(16)

FEDP

Leis municipais
(39)

Leis específicas
estaduais (3)

Leis específicas
municipais (2)

N

%

N

%

N

%

N

%

6

37,5

9

23,0

1

33,3

2

100

Fonte: Elaboração própria.

Assim como na lei federal das OS, a maioria das leis estaduais (11 estados) e
municipais (32 municípios) estipula que o CA deve se reunir no mínimo três vezes a
cada ano e, extraordinariamente, a qualquer momento. As leis das FESP consultadas,
federal, estadual e municipal, não dispõem sobre qualquer periodicidade para as
reuniões dos CA.
A lei federal das OS não dispõe explicitamente sobre a forma de participação da
direção da entidade nos CA, mas delimita que nos casos de eleição ou indicação de
conselheiros para compor a diretoria, estes devem renunciar se assumirem funções
executivas. Em 13 leis estaduais e 33 municipais os diretores das OS devem participar
do CA sem direito a voto; dentre as legislações que possuem a estrutura do CA, apenas
as leis estaduais de Sergipe e Rondônia e as municipais de Barueri/SP, Juiz de
Fora/MG, Atibaia/SP e Petrolina/PE não têm essa determinação.
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Considerando as atribuições privativas do Conselho de Administração das OS,
definidas na legislação federal, observa-se que em grande medida as leis estaduais
mantiveram tais atribuições, como especificado no quadro abaixo.

Tabela 4. Atribuições privativas dos CA das OS presentes na lei federal e sua
correspondência nas leis estaduais e municipais consultadas
Leis estaduais (16)
Atribuições privativas do CA presentes na lei
federal

Leis municipais (39)
N

%

81,2

30

77,0

14

87,5

31

79,4

Designar e dispensar os membros da diretoria.

14

87,5

33

85,6

Fixar a remuneração dos membros da diretoria.

12

75,0

31

79,4

Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos.

12

75,0

23

59,0

Aprovar e dispor sobre a extinção da entidade.

11

68,7

25

64,1

Aprovar o regimento interno da entidade, que deve
dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de
gerenciamento, os cargos e respectivas
competências.

12

75,0

30

77,0

Aprovar o regulamento próprio contendo os
procedimentos que deve adotar para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações e o plano de
cargos, salários e benefícios dos empregados da
entidade.

14

87,5

32

82,0

Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da
execução do contrato de gestão, os relatórios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados
pela diretoria.

15

93,7

32

82,0

Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas
definidas.

14

87,5

32

82,0

Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e
as contas anuais da entidade, com o auxílio de
auditoria externa.

13

81,2

32

82,0

N

%

Aprovar a proposta do Contrato de Gestão

13

Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o
programa de investimentos

Fonte: Elaboração própria.
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No caso da FEDP, a lei federal não dispõe sobre as atribuições do Conselho de
Administração (CA). Contudo os estados de Sergipe e Rio de Janeiro, mesmo não
seguindo um padrão como ocorre nas legislações das OS, estabelecem em suas leis,
atribuições para o CA das Fundações. Nas legislações de Sergipe, é atribuída ao CA a
responsabilidade sobre o estabelecimento, acompanhamento da execução, transparência
e controle das metas de desempenho. Na lei específica do estado do Rio de Janeiro são
conferidas várias atribuições ao CA: instituir e reformar o Estatuto da Fundação, opinar
quanto à extinção da entidade, aprovar e reformar o regimento, opinar sobre a inclusão
ou exclusão de unidades hospitalares na composição das Fundações Estatais, aprovar a
proposta de contrato de gestão, aprovar a prestação de contas anual da Diretoria
Executiva, aprovar a contratação de empresas de auditoria independente para realizar os
exames das demonstrações financeiras, exercer a fiscalização e o controle dos atos da
Diretoria Executiva, aprovar o recebimento de doações com encargos, entre outras
atribuições.
Quanto à existência da Comissão de Acompanhamento de Contratos (CAC),
como mecanismo de controle, e a definição de suas atribuições, a legislação federal das
OS estabelece a obrigatoriedade da existência desta estrutura que tem como atribuições
a análise dos resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão e a emissão de
relatório conclusivo. Em 14 leis estaduais e 34 municipais consultadas se observou a
presença de CAC. Essa estrutura não foi mencionada nas leis estaduais do Pará e
Rondônia e nas leis municipais de Juiz de Fora/MG, Passos/MG, Atibaia/SP, Fazenda
Rio Grande/PR e São Sebastião/SP. Na lei estadual de Sergipe não se verifica essa
estrutura, contudo há referência a uma Comissão Setorial com atribuições semelhante as
da CAC no que se refere à elaboração de relatório contendo comparativo das metas
propostas no Contrato de Gestão, e o resultado efetivamente alcançado, acompanhado
dos demonstrativos financeiros.
Assim como a legislação federal das OS, a maioria das legislações estaduais (12
estados) e municipais (30 municípios) estabelecem que a CAC deve ser composta por
especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. Apenas os estados de São
Paulo e o Distrito Federal e os municípios de São Paulo/SP, Santo Andre/SP e
Jundiaí/SP especificam parte dessa composição.
No estado de São Paulo, deve integrar a CAC, dentre outros, 2 membros do
Conselho Estadual de Saúde e 2 membros da Comissão de Saúde e Higiene da
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Assembleia Legislativa. No Distrito Federal é estipulada a participação de, pelo menos,
50% de servidores de carreira da correspondente Secretaria de Saúde contratante. No
município de São Paulo (SP) é determinado que a CAC seja composta por pessoas de
notória capacidade e atuação na área objeto da parceria, sendo: dois membros da
sociedade civil e três membros do Poder Executivo. Em Santo Andre/SP, a CAC deve
ser composta, dentre outros, por um membro indicado pelo Conselho Municipal
referente à área de atuação, se houver, e um especialista de notória capacidade e
adequada qualificação. No município de Jundiaí/SP é especificado que a CAC seja
composta, além do Presidente, por: um membro da sociedade civil, escolhido dentre os
membros de Conselho Municipal da área de atuação da entidade, quando existir, ou
indicado diretamente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; e dois membros
indicados pelo Poder Executivo, com notória capacidade e adequada qualificação na
área de atuação da entidade.
A Bahia, embora na normatização não estabeleça uma CAC, define uma equipe
técnica multidisciplinar responsável pelo acompanhamento e avaliação da execução dos
CG, no âmbito de cada Secretaria.
Ainda segundo as legislações das OS, a lei federal não estabelece quem indica os
membros das CAC. Em 11 estados e 28 municípios, a indicação é feita pela Secretaria
correspondente.
No projeto de lei das FEDP, a CAC não é mencionada, contudo nas leis
específicas do estado do Rio de Janeiro e do município de Foz do Iguaçu /PR há
previsão da existência de CAC. No que se refere à composição das CAC, as
normatizações das FEDP não dispõem a respeito.

5.4. Mecanismos de Controle Externo
Para a caracterização das OS e FEDP quanto aos seus mecanismos de controle
externo, foram consideradas as prestações de contas aos seguintes órgãos ou
seguimentos: entidade supervisora, Conselho de Saúde, sociedade civil, Legislativo,
Judiciário e/ou Ministério Público e outras secretarias de estado. Essa prestação de
contas se torna um elemento ainda mais importante dado à separação entre quem
financia - o Poder Público, e as entidades que executam as atividades - as OS e FEDP.
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Quanto à obrigatoriedade de prestação de contas ao órgão ou à entidade
supervisora da área de atuação correspondente, no caso à Secretaria de Saúde. A
legislação federal sobre OS estabelece que esta deve ocorrer no final de cada exercício
ou quando solicitado, contendo comparativo entre as metas estabelecidas e os resultados
alcançados, além da prestação de contas referente ao exercício financeiro. As
legislações de todos os estados e de 34 municípios estabelecem a obrigatoriedade de
prestação de contas à entidade supervisora da área de atuação. Apenas os municípios de
São Sebastião/SP, Atibaia/SP, Sobral/CE, Fazenda Rio Grande/PR e Passos/MG não
apresentam essa determinação.
No que se refere às FEDP, o projeto de lei federal não dispõe sobre qualquer tipo
de prestação de contas. Já as leis específicas de Sergipe, Rio de Janeiro, Petrolina/PE e
Foz do Iguaçu/PR dispõem sobre essa prestação de contas ao órgão ou à entidade
supervisora. As leis complementares de Sergipe, Pernambuco e Rio de Janeiro não se
referem explicitamente à obrigatoriedade dessa prestação de contas, entretanto
estabelecem que as Fundações devem se sujeitar à fiscalização do sistema de controle
do Poder Executivo.
No que se refere ao acompanhamento e fiscalização da execução do contrato de
gestão pelos Conselhos de Saúde, a lei federal sobre OS não faz menção a essa
prestação, nem mesmo menciona essa entidade no corpo de seu texto legal. Seguindo
esse modelo, as normatizações estaduais e municipais sobre OS pouco incorporam em
seus textos legais a participação dos Conselhos de Saúde no processo de
acompanhamento e fiscalização. Na legislação consultada, 15 estados e 36 municípios
não fazem qualquer menção à prestação de contas aos Conselhos de Saúde. Apenas o
estado Rio de Janeiro e os municípios de Passos/MG, Juiz de Fora/MG e Joinville/SC
determinam que a fiscalização da execução do contrato de gestão seja efetuada também
pelo Conselho Saúde.
Quanto as FEDP, o projeto de lei federal também não menciona a prestação de
contas aos Conselhos de Saúde. As leis do estado do Rio de Janeiro, as leis específicas
de Sergipe e Foz do Iguaçu/PR estabelecem a participação desse ator no processo de
acompanhamento e fiscalização. Na legislação do município de Petrolina/PE, que cria a
FEMSAÚDE, há previsão de que o Conselho de Saúde estabeleça diretrizes dos
Contratos de Gestão e realize sua aprovação.
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Quanto a prestação de contas à sociedade civil, que pode ser realizada por meio
da publicação de documentos que informem sobre a contratação e o desempenho das
entidades, é, em parte, instituída pela lei federal sobre OS, posto que esta estabelece que
é obrigatório a publicação anual, por meio do Diário Oficial, dos relatórios financeiro e
de execução do contrato de gestão. Em consonância com a lei federal, esta
obrigatoriedade é estipulada na legislação de todos os estados e de 15 municípios,
exceto apenas na lei municipal de Fazenda Rio Grande/PR.
O município de Juiz de Fora/MG prevê não só a obrigatoriedade de publicação
de relatórios financeiros e de execução do contrato de gestão, como também estabelece
mecanismos de interlocução com a população, no sentido desta participar de forma mais
efetiva do processo de contratação de entidades pelo Poder Público. Esses mecanismos
vão desde audiências públicas antes da contratação das OS à submissão dos relatórios
anuais para consulta e sugestões, como mostra o trecho da lei abaixo.

A celebração do contrato de gestão, a definição das metas a serem nele
contempladas, os relatórios quadrimestrais e os relatórios anuais ficarão
submetidos à consulta e às sugestões dos cidadãos e das entidades da
sociedade civil e aos Conselhos instituídos por Lei das áreas de atividade ou
função de Estado, desenvolvidos pela Organização Social. § 1.º - A minuta
do contrato de gestão, com as respectivas metas, e os relatórios
quadrimestrais e anuais de implementação deverão ser publicados
oficialmente e na página eletrônica da Prefeitura, na Rede Mundial de
Computadores, com uma antecedência mínima de sete dias úteis antes,
respectivamente, da sua assinatura ou aprovação, conforme o caso. § 2.º Durante o prazo estabelecido no parágrafo anterior poderão ser encaminhadas
críticas e sugestões à Diretoria da correspondente à atividade fomentada, que
poderá aceitá-las ou refutá-las, desde que o faça razoável e motivadamente,
ainda que de forma sucinta, que delas deverá dar ciência à DPGE. § 3.º - A
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica deverá realizar audiências
públicas prévias à celebração dos contratos de gestão com as organizações
sociais. 4.º - As organizações sociais deverão promover audiências públicas
antes de celebrarem contratos ou convênios de valor superior a R$100.000,00
(cem mil reais). § 5.º - As sugestões e críticas apresentadas por escrito, no
curso das consultas e audiências públicas, deverão ser razoável e
motivadamente apreciadas (Lei Nº. 10.330 de 06 de novembro de 2002).

No caso das FEDP, a prestação de contas à sociedade civil, não é mencionada no
projeto de lei federal. No entanto, as leis estaduais do Rio de Janeiro e Bahia e as leis
municipais de Foz do Iguaçu e Petrolina estabelecem a publicação em Diário Oficial,
apenas dos relatórios financeiros e de execução dos Contratos de Gestão. No caso de
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Petrolina, a lei específica define que os esses relatórios devem ser publicados em jornal
de grande circulação no município e divulgados na internet.
No caso de indícios de malversação de bens ou recursos de origem pública as
entidades que recebem tais recursos devem ser submetidas à fiscalização do Legislativo
e do Judiciário, por meio de seus órgãos. Para além dessa forma de controle, algumas
das legislações sobre OS e FEDP estabelecem que as entidades estejam submetidas a
uma fiscalização regular através do envio de relatórios financeiros, que serão analisados
pelos órgãos, mesmo sem indícios de mau uso do recurso público. A lei federal sobre
OS e o projeto de lei federal das FEDP não dispõem sobre esta possibilidade de
prestação de contas.
Quanto à prestação de contas ao Legislativo, especificamente aos Tribunais de
Contas, são estipuladas nas normatizações estaduais e municipais das OS o
encaminhamento de relatórios de atividades nas legislações de 13 estados, com exceção
das normatizações estaduais do Pará, Amapá e Pernambuco. Enquanto a maioria dos
estados estabelece essa prestação, no âmbito municipal apenas às legislações dos
municípios do Rio de Janeiro/RJ, Petrolina/PE, Lucas do Rio Verde/MT, Goiânia /GO e
Jundiaí/SP dispõem sobre a obrigação das OS emitirem relatórios de atividades ao
Tribunal de Contas.
No caso das FEDP, as leis estaduais do Rio de Janeiro e Bahia e a lei municipal
de Foz do Iguaçu/PR dispõem sobre essa obrigatoriedade. As normatizações do Rio de
Janeiro determinam que as Fundações criadas fiquem sujeitas à fiscalização do sistema
de controle do Tribunal de Contas. O município de Foz do Iguaçu determina que essa
prestação seja realizada sempre que solicitado.
A definição em lei da prestação de contas ao Judiciário e/ou Ministério Público,
sem necessariamente ter ocorrido indícios de ilegalidade na utilização de recursos ou
bens de origem pública, é determinada apenas nas normatizações sobre OS do Distrito
Federal, Mato Grosso, Espírito Santo, Pará e Sergipe. No caso das FEDP, apenas a lei
específica do estado do Rio de Janeiro considera essa forma de prestação de contas.
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6. Discussão

As proposições de reforma da administração pública no governo Lula e FHC,
que refletiram o contexto internacional de reforma do Estado e os próprios movimentos
reformistas brasileiros, em um contexto político-institucional específico, serviram como
referência para analisar as propostas das OS e FEDP. Nestes governos tais arranjos são
adotados por estados e municípios que buscam solucionar os impasses encontrados na
gestão do SUS. A análise desses dois modelos jurídico-institucionais, por meio dos seus
marcos legais, no que se refere aos modelos de governança, considerados a partir da
relação público-privado e dos mecanismos de controle interno e externo, evidencia
diferenças entre as propostas de OS e FEDP, federais e sub-nacionais. Adicionalmente,
também foram identificadas diferenças nas legislações que dispõem sobre o mesmo tipo
de entidade, o que expressa às particularidades políticas e institucionais de cada governo
e localidade.
Essa caracterização do modelo de governança foi possível por meio da análise
das regras instituídas nas diversas legislações consultadas por este estudo. Essas leis,
consideradas segundo o neo-institucionalismo como instituições, embora não
condicionem as atuações dos atores, as influenciam a partir dos constrangimentos
gerados por elas. Tais regras permitem também uma maior cobrança por parte da
sociedade e, até mesmo, o questionamento desses arranjos como modelos privilegiados
de intermediação da relação do Estado com a sociedade.
Entre as leis consultadas e analisadas, foi identificado um número bem maior de
legislações que dispõem sobre a qualificação de OS do que legislações que criam
FEDP. Em parte este fato pode ser explicado pelo tempo de existência, as OS surgem
uma década antes das FEDP. Seria esperado, a princípio, que o maior número de leis
aprovadas sobre OS tivesse ocorrido durante o governo FHC, posto que se trata de uma
proposta oriunda da reforma do aparelho de Estado implementada por este governo.
Entretanto, foi após 2002, já no governo Lula, que houve a maior incidência de
aprovação de leis e qualificação de entidades como OS (Quadros 8 e 9).
As OS, mesmo surgindo como proposta de um governo social-liberal, no qual se
preconizou a transferência da execução de parte dos serviços sociais para um ente fora
da administração pública, acaba por se proliferar em um governo comandado por um
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presidente do Partido dos Trabalhadores (PT). Essa aparente contradição tem sido
identificada em outros países. Paes de Paula (2010) menciona como exemplo a
experiência da Inglaterra, que mesmo com a instalação de um governo do Partido
Trabalhista vem investido na transferência da execução de serviços de saúde para entes
não estatais. No entanto, no caso brasileiro, tal fato pode ser mais bem explicado pelo
percurso dessa proposta, que ganhou espaço em estados e municípios com considerável
autonomia legislativa em relação ao governo federal e que buscavam alternativas aos
impasses existentes na gestão de serviços de saúde. Nesse sentido, a proliferação das OS
após 2002 parece estar mais relacionada à adesão a esse modelo por governos subnacionais, do que por sua incorporação como proposta do governo Lula.
Essa maior adesão das OS, em comparação com as FEDP, ainda é um aspecto
pouco claro. Uma das principais críticas quanto ao modelo jurídico-institucional das OS
se refere à maior proximidade deste com o setor privado, por se tratar de uma entidade
fora da administração pública criada por outras pessoas jurídicas, que não o Estado. As
Fundações, por sua vez, são entidades da administração pública indireta criadas pelo
Estado, que em tese estabeleceriam mais nitidamente a separação entre o público e o
privado, com a minimização dos interesses particulares, principalmente no que se refere
à contratação de pessoal, realizada nas FEDP por meio de concurso público.
Nesse sentido, o esperado seria que as OS atraíssem maior oposição por parte de
partidários de um sistema público/estatal de saúde, pressionando os governos no sentido
de não aderirem a esse mecanismo.
Além desse aspecto, que a princípio influenciaria na decisão dos gestores
públicos, vale sublinhar que no plano da institucionalidade as OS possuem um
arcabouço legal mais consolidado do que as FEDP. A legislação federal das OS,
aprovada desde 1998, estabelece um desenho institucional que serve de modelo para a
formulação de leis estaduais e municipais. Já o Projeto de Lei 92/2007 (PL) das FEDP,
por se tratar de uma lei complementar, que busca definir as áreas de atuação da
entidade, não delimita o modelo organizacional dessas entidades, como já foi exposto
no capítulo 5. Tal fato cria incertezas quanto a essa entidade e quanto ao seu modus
operandi específico. Além disso, o PL até o momento não foi aprovado no Congresso
Nacional.
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Esse conjunto de fatores, aliados a aspectos conjunturais, tais como: os
questionamentos quanto à legalidade dos modelos de gestão alternativos a
administração pública direta por parte dos órgãos de controle do Estado, como os
Tribunais de Contas; a maior responsabilização dos gestores públicos pelas
irregularidades ocorridas na administração pública; e a necessidade de contratar pessoal
sem incidir sobre o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal – pressionam a
instituição de novos modelos para gestão dos serviços de saúde. Nesse contexto, as OS
se apresentam como um mecanismo aparentemente menos arriscado para os gestores
estaduais e municipais, no que se refere a questionamentos legais, posto que já existem
experiências de implementação consolidadas, principalmente no estado de São Paulo, o
que pode explicar, em parte, essa adesão.
As propostas das OS e das FEDP não foram pensadas exclusivamente para a
saúde, e sim para uma diversidade de áreas sociais, como arranjos que realizariam a
intermediação entre Estado, na forma de suas políticas sociais, e sociedade. Essa
formulação de modelos de governança não específicos para a saúde teve efeitos nas
legislações sub-nacionais das OS, com uma reduzida formulação de leis dirigidas
especificamente para a saúde e por consequência com pouca proximidade à
normatização do SUS, no que se refere à adoção dos parâmetros legais norteadores
desse sistema.
Essa falta de alinhamento das legislações às diretrizes do SUS não foi
encontrada nas normatizações sobre FEDP, ao contrário, estas estabelecem que as
atividades desenvolvidas devam ser realizadas em conformidade com tais diretrizes.
A importância desse alinhamento se deve ao arcabouço político-conceitual que
as diretrizes do SUS trazem consigo, instituindo a saúde em seu sentido amplo como um
direito de todos e dever do Estado, assegurada por um sistema de saúde integral e
equânime, tendo como um dos eixos norteadores a participação e controle social.
Quanto ao controle social, a lei define como principal órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo do SUS, o Conselho de Saúde, que expressaria a participação
institucionalizada da sociedade na gestão do sistema. Esta definição foi normatizada
principalmente pela lei 8.142 de 1990 e pela resolução 333 de 2003, que dispõem sobre
a participação dos Conselhos na formulação e no controle das políticas de saúde,
incluindo seus aspectos financeiros e econômicos, além da aprovação ou não dos
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processos a serem encaminhados ao Poder Legislativo e a realização de avaliação e
deliberação dos contratos estabelecidos por estados e municípios.
Os Conselhos de Saúde, de acordo com a legislação, deveriam aprovar os
contratos de gestão estabelecidos entre as secretarias de saúde e OS e FEDP, como
também avaliar e controlar os repasses financeiros realizados pelas secretarias. No
entanto, a maioria das leis sobre OS não menciona a prestação de contas aos Conselhos,
no que se refere ao acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de
gestão. A grande maioria das leis sequer os citam em seu texto legal, o que demonstra
um afastamento dessas normatizações em relação aos mecanismos de gestão e
participação do SUS. As FEDP, por sua vez, estabelecem na maioria de suas leis
específicas essa prestação de contas.
Essa falta de alinhamento das normatizações das OS pode estar relacionada à
previsão de instalação de Conselhos de Administração (CA). Enquanto que no caso das
FEDP, os CA parecem se constituir como um mecanismo interno de controle e
deliberação, no caso das OS estes Conselhos parecem atuar como o espaço colegiado
privilegiado de deliberação, em detrimento aos Conselhos de Saúde.
A composição dos CA também é um aspecto importante, principalmente nos
casos das OS, devido ao aparente privilegiamento desses espaços. Estes colegiados são
compostos de diversas formas, e, de acordo com as legislações tanto das OS quanto das
FEDP, não preconizam a participação majoritária da população e dos trabalhadores,
diferente do que ocorre com os Conselhos de Saúde, nos quais se prevê para sua
composição 50% de representação dos usuários e 25% dos trabalhadores. Segundo as
normatizações consultadas, o percentual de representação da população e dos
trabalhadores é reduzido e no caso das OS, especificamente, a participação de
trabalhadores sequer é prevista, na maioria das leis (Tabela 3).
Ainda que pesem questionamentos sobre alguns casos de fisiologismo nos
Conselhos de Saúde, estes são os órgãos propostos coletivamente no processo de
constituição do SUS e, portanto são os órgãos legítimos da representação e controle
social a serem considerados por qualquer entidade prestadora de serviços. Sua
composição expressa o modelo de participação social preconizado pelo SUS, que
estabelece um maior peso aos usuários dos serviços e também contempla os
trabalhadores.
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A questão da exclusividade de atendimento aos usuários do SUS em entidades
contratadas é um tema discutido na saúde principalmente por conta das diferenças que
se estabelecem nos mecanismos de porta de entrada, tempo de espera e atendimento
destes usuários em comparação com os usuários com planos de saúde ou que efetuam
pagamento direto, sendo estes últimos muitas vezes privilegiados. Estipular a
exclusividade de atendimento dos usuários do SUS nesses arranjos passa pela questão
do acesso universal e igualitário às ações desenvolvidas pelos serviços de saúde.
A ausência dessa prerrogativa na maioria das leis das OS, aqui analisadas,
expressa uma maior abertura nesses arranjos à iniciativa privada, e à instituição de
práticas que podem distorcer a concepção de saúde contida na CF de 1988, dada à falta
de garantia na igualdade do acesso e tratamento aos cidadãos.
Nesse ponto, as FEDP parecem projetar um modelo de governança mais
próximo do SUS, ao estabelecerem essa exclusividade na maioria de suas leis.
No entanto, se por um lado as OS se abrem mais ao mercado ao não estipularem
textualmente essa exclusividade, no que se refere ao financiamento, estas entidades se
apresentam menos abertas a recursos oriundos de outras fontes (não originárias do
Poder Público) em comparação com as FEDP. Entre os entes federativos com legislação
sobre OS analisados, 18% dos estados e 13% dos municípios permitem, em suas leis, o
recebimento de recursos do setor privado, doações e contribuições de entes nacionais e
estrangeiros. Por sua vez, as legislações sobre FEDP, mesmo estipulando exclusividade
na atenção, apresentam em 7 das 9 leis analisadas, possibilidades de financiamento
advindas da iniciativa privada a partir de diferentes mecanismos, sendo algumas dessas
fontes não definidas claramente, denominadas nas legislações como “rendas eventuais”.
Essa abertura para recursos privados, principalmente quando as fontes não são
delimitadas claramente em lei, pode gerar iniqüidades semelhantes as dos serviços que
não estabelecem exclusividade na atenção a usuários do SUS. Além de tornar o controle
dos recursos públicos mais complexo, dada a dificuldade no âmbito do SUS de se
identificar em entidades que recebem recursos públicos e privados, como os recursos
públicos estão sendo utilizados, se apenas no custeio de ações dirigidas aos usuários do
SUS, ou também no atendimento de usuários que deram entrada nessa entidade por
meio de contratos com a iniciativa privada. Alguns estudos, como o realizado em 2008
por Santos, Ugá e Porto, no qual se aborda, entre outros aspectos, a questão do
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financiamento e da utilização dos serviços em as entidades filantrópicas, apontam essa
dificuldade de regulação.
A reforma de cunho gerencialista tem como um dos seus principais alicerces o
controle de resultados, que no caso das OS se faz a partir da estipulação de metas de
desempenho, que devem ter seus resultados avaliados para que ocorra o repasse de
recursos financeiros, sendo os mecanismos de repasse definidos no contrato de gestão.
Mesmo tendo esse referencial, o número de legislações sobre OS que estipula
explicitamente o atrelamento do repasse de recursos ao alcance de metas de
desempenho é bem pequeno. Tal fato não exclui que esse atrelamento seja estipulado
nos contratos de gestão, contudo, como se trata de um aspecto tão definidor do modelo
de governança pautado no gerencialismo, a ausência dessa prerrogativa na maioria das
leis se destaca.
As FEDP, que parecem se inserir no mesmo referencial gerencialista, com
algumas críticas e modificações, em especial, em relação à concepção do papel do
Estado, estabelecem em duas leis o condicionamento do repasse de recursos ao alcance
de metas.
Como já foi exposto, o controle de resultados no modelo de governança das OS
é realizado a partir da análise das metas atingidas com a execução do contrato de gestão
e da emissão de relatório conclusivo. O principal mecanismo externo de controle desses
resultados são as comissões de acompanhamento de contratos. Estas estruturas,
preconizadas na lei federal de qualificação das OS, são adotadas nas legislações da
maioria dos estados e municípios, mas não em todas elas. A ausência dessas comissões
em 2 estados e 5 municípios deve servir de alerta para o uso desvirtuoso da flexibilidade
dispensada as OS, que se desvinculam do controle por procedimentos, mas também não
aderem, nesses casos, aos mecanismos institucionais de controle por resultados.
A existência dessas comissões não garante por si só o controle dos resultados
atingidos, é necessário, que a definição de seus membros seja realizada de forma mais
criteriosa possível e expressa de maneira clara nas legislações.
No que se refere à composição das comissões de acompanhamento de contratos
(CAC), as legislações são pouco específicas. A maioria delas apenas determina que as
referidas comissões devam ser integradas por especialistas de notória capacidade e
adequada qualificação. Quanto ao órgão que realiza a indicação dos membros, as
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secretarias de saúde são apontadas como responsáveis por essa indicação na maioria das
leis. Contudo, em 21% dos municípios e 15% dos estados, que preveem a existência
dessa comissão em seu desenho institucional, não há qualquer definição de quem
indicará os seus membros. Esses dados expressam uma falta de transparência quanto à
definição de que segmentos serão responsáveis pelo controle dos resultados, sendo esta
forma de controle o que respalda a maior flexibilidade na gestão dos recursos dirigidos
as OS.
As FEDP apresentam apenas em duas leis específicas comissões de
acompanhamento de contratos, sem dispor de sua composição ou do órgão responsável
pela indicação dos seus membros. Estas entidades, em comparação com a administração
direta, também usufruem de uma maior flexibilidade. No entanto, como são entes da
administração pública indireta, estão subordinados necessariamente a mecanismos de
controle das atividades, sendo os órgão de controle do Estado os responsáveis por esse
acompanhamento.
As OS e as FEDP são entidades financiadas pelo Poder Publico a partir da
assinatura de contrato de gestão, mecanismo que localiza o Estado no lugar de regulador
das metas pactuadas. Contudo, no caso das OS é o Estado regulando um ente não
estatal, qualificado por este como OS e criado por grupos diferenciados, como ONGs,
Universidades, entre outros. No caso das FEDP, o Estado regula o próprio Estado, pois
se trata de um ente criado por ele a partir de lei específica e localizado na administração
pública indireta
É importante frisar que ambos os modelos remetem a um Estado capaz de
regular seus entes de intermediação com a sociedade, contudo, enquanto que no projeto
do qual a OS tem origem se preconiza a redução do papel do Estado como prestador
direto de serviços sociais, na proposta das FEDP o fortalecimento do Estado quanto
regulador, não implicaria, segundo o projeto, em sua redução.
Na lei federal sobre OS se estabelecem critérios para qualificação de entidades
como tal. Alguns desses critérios são fundamentes para própria definição da OS como
um ente sem fins lucrativos. Entre eles estão à proibição de distribuição de bens ou
parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese e a obrigatoriedade de investimento
de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.
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Dado que a diferença entre as empresas privadas e os entes sem fins lucrativos é
o fato dos membros destes últimos não poderem se apropriar do excedente que a
organização obtiver, a instituição dessas prerrogativas em lei se constitui como um
elemento definidor do caráter dessas entidades e um mecanismo de controle do recurso
público. Nesse sentido, a identificação de municípios e estados que não estabelecem
tais obrigatoriedades, como mostra a Tabela 1, aponta, nessas unidades federativas, uma
distorção do modelo federal das OS.
Estas traduções das OS a nível estadual e municipal, pode indicar uma adoção
desses arranjos sem o devido conhecimento por parte dos gestores públicos dos
pressupostos e das bases que sustentam essa proposta.

7. Considerações Finais
Os modelos jurídico-institucionais das OS e FEDP traduzem, no âmbito da
gestão de serviços sociais, as proposições dos governos FHC e Lula para a
administração pública brasileira, sendo estas influenciadas por reformas internacionais,
que preconizam novos desenhos na relação do Estado com a sociedade, incluindo
reestruturações no aparelho de Estado.
Essas influências internacionais não incidem de forma direta sobre os governos
brasileiros, dado os contextos político-institucionais específicos. Mesmo com suas
particularidades, a onda reformista de cunho gerencialista foi seguida pelo governo
FHC, que buscou instituir um conjunto de regras formais que balizassem a
implementação desse modelo de gestão. As legislações que permitem a qualificação de
entidades como OS fazem parte dessas regras.
As regras formais são elementos, que segundo referencial analítico do neoinstitucionalismo atuam, em maior ou menor extensão, sobre as decisões e escolhas dos
atores políticos. Nesse sentido, o modelo das OS parece ser uma proposta com maior
poder de influenciar estados e municípios, no que se refere a sua adoção, orientando a
relação Estado-sociedade, no âmbito da saúde, em bases diferentes das preconizadas
pela CF de 1988, principalmente no que se refere participação da comunidade na gestão
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do SUS e a atuação de forma complementar de instituições privadas, incluindo as sem
fins lucrativos.
O governo Lula propôs um modelo mais próximo do Estado - as FEDP,
integrantes da administração pública indireta. Este modelo até o momento não
conseguiu consubstanciar em lei federal sua proposta, o que aparentemente teve
conseqüências na implementação desse arranjo na área da saúde.
As FEDP parecem se balizar em aspectos mais próximos dos princípios
preconizados pelos SUS. Contudo, a abertura as fontes de financiamento privadas
estabelece uma relação público-privado mais permeável à iniciativa privada,
contrariando outros aspectos dessa caracterização, como a exclusividade na atenção a
usuários do SUS, prevista na maioria das leis. Essa permeabilidade também contraria a
matriz político-conceitual da qual teve origem, posto que foi criada pelo mesmo
governo que propôs um do projeto de revitalizar do Estado, apontando este não mais
como problema, mas sim como parte importante da solução.
Os projetos reformistas dos quais as OS e FEDP têm origem são aspectos
importantes na trajetória dessas propostas. O maior amadurecimento do projeto de
reforma do governo FHC parece ter potencializado a capacidade de difusão das OS. Já o
Plano de Gestão para um Brasil de Todos, mesmo estabelecendo diretrizes importantes,
tais como redução do déficit institucional, a participação e a transparência das ações do
governo, não foi capaz de dar corpo a esse projeto inicial, o que pode ter influenciado na
adesão e, em última instância, na aceitação das FEDP. As OS receberam desde sua
constituição o apoio de setores de orientação política de “direita”, já as FEDP não
alcançaram esse apoio, de forma preponderante, por parte dos setores mais progressistas
da sociedade, configurando uma disputa desequilibrada. Contudo, esta ainda é uma
proposta recente, realizada em 2007, e, portanto, passível de uma difusão pouco
dimensionável.
Os dois modelos jurídico-institucionais – OS e FEDP, estabelecem desenhos de
relação entre o Estado e sociedade, que no âmbito da participação institucionalizada da
sociedade na área da saúde, aponta para as FEDP como um mecanismo institucional
mais aberto a esse tipo de participação.
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No entanto, a abertura das OS e, mesmo, das FEDP à participação social não
está institucionalizada de forma a privilegiar o interesse da população, dada a falta de
espaço para a vocalização desse segmento.
O modelo burocrático, disfuncional, centrado em suas regras de funcionamento,
com ênfase no controle por procedimentos, não logrou responder as necessidades da
população. Entretanto, esse outro modelo - a Administração Pública Gerencial, pautado
na responsabilização por resultados, parece também não priorizar a abertura de canais
democráticos de interlocução com a sociedade.
As propostas das OS e FEDP prevêem uma ênfase nas dimensões institucionais
e financeiras, o que se reflete no tipo de controle adotado - de resultados, perpetuando a
falta de investimento na dimensão sociopolítica, especialmente na participação e
controle social.
É importante frisar que o objeto de análise neste estudo foram as legislações
referentes as OS e FEDP, que permitiram a construção de um conjunto importante de
variáveis (29 variáveis apresentadas no Quadro 1), agrupadas em 4 categorias de
análise: aspectos gerais, relação público-privado, mecanismos de controle interno e
mecanismos de controle externo. A partir da bibliografia pesquisada não foi verificado
nenhum estudo, na área da saúde, que realizasse uma caracterização desses arranjos a
partir das regras formais. Como já exposto, essas regras não retratam necessariamente a
forma como essas entidades serão ou foram implementadas, mas induzem a atuação dos
atores envolvidos nesse processo, permitindo a identificação de diferentes
características, o que torna essas regras um instrumento importante da análise social a
partir referencial neo-institucionalista.
A caracterização das OS e FEDP realizada neste estudo pode ser um ponto de
partida para outros trabalhos. A análise crítica quanto aos modelos propostos para
execução e gestão de serviços de saúde é um aspecto importante na conjuntura atual.
Mas também é necessário formular estudos que apontem alternativas para uma gestão
mais democrática e próxima das diretrizes e princípios do SUS, seja com o
aprimoramento dos mecanismos já existentes, seja com a formulação de outros
desenhos institucionais. No caso das FEDP, sua legislação federal ainda está em tramite
no Congresso Nacional, sendo passível de sofrer emendas complementares que
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delimitem suas características, muito pouco desenvolvidas no projeto de emenda
complementar 92/2007.
Nesse sentido, se propõe um avanço do estudo sobre os mecanismos jurídicoinstitucionais na área da saúde, em especial no que se refere à análise dos contratos de
gestão; a avaliação do impacto dos modelos jurídico-institucionais na redução das
desigualdades; as formas de controle e participação social instituídas nesses arranjos; e a
avaliação de experiências institucionais alternativas.

94

8. Referencias Bibliográficas

ABRÚCIO, F. L. e SANO, H. Promessas e resultados da Nova Gestão Pública no
Brasil: o caso das Organizações Sociais de Saúde em São Paulo. Revista de
Administração de empresas – RAE, v. 48, n. 03, 2008.

ALMEIDA, Célia Maria de. Reforma do Estado e reforma de sistemas de saúde:
experiências internacionais e tendências de mudança. Ciênc. saúde coletiva [online].
1999, vol.4, n.2, pp. 263-286.

ARAÙJO, V. C. A conceituação de governabilidade e governança, da sua relação entre
si e com o conjunto da reforma do Estado e de seu aparelho – Brasília: ENAP, 2002.

BARBOSA, P. R. e VECINA NETO, G. Estruturas jurídico-institucionais e modelos de
gestão para hospitais e outros serviços de saúde. In: Gonzalo Neto, V. e Malik, A.
(org).Gestão em Saúde, cap.5, editora Guanabara Koogan, RJ, 2011.

BENTO, L. V. Governança e governabilidade na reforma do Estado: entre eficiência e
democratização. 1. ed. Barueri (SP): Manole, 2003. v. 1.

BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, DF: Imprensa Nacional, nov. 1995.

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado / Secretaria da
Reforma do Estado. Organizações Sociais. / Secretaria da Reforma do Estado. Brasília:
Ministério da Administração e Reforma do Estado, 1997.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão.
Gestão pública para um Brasil de todos : um plano de gestão para o Governo Lula /
Secretaria de Gestão. – Brasília: MP, SEGES, 2003.

95

BRASIL.

Ministério

da

Saúde.

Ministério

do

Planejamento,

Orçamento

e

Gestão.Fundação Estatal: metas, gestão profissional e direitos preservados / Ministério
da Saúde, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. – Brasília : Editora do
Ministério da Saúde, 2007. 16 p. – (Série C. Projetos, Programas e Relatórios).

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. SECRETARIA
DE GESTÃO. Relações de Parceria entre Poder Público e Entes de Cooperação e
Colaboração no Brasil. Brasília, jan. de 2010.

BRESSER-PEREIRA, L. C. Reforma do Estado para a Cidadania. 34 Editora: São
Paulo. 1998.

CARNEIRO JUNIOR, N. O Setor público não estatal: as organizações como
possibilidades e limites na gestão pública da saúde. São Paulo: 2002.196f Tese
(doutorado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2002.

LUSTOSA COSTA, Frederico. Reforma do Estado e Contexto Brasileiro: crítica do
paradigma gerencialista. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

DINIZ, E. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da
Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 90. In: DADOS – Revista de
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 38, n. 3, 1995.

DINIZ, E. Em busca de um novo paradigma: a reforma do Estado no Brasil dos anos 90.
São Paulo em Perspectiva, 1996.

ESTEVES, G. E LOPES, O. Manual sobre Organizações Não Lucrativas no Sistema de
Contas Nacionais. Johns Hopkins University em cooperação com a United Nations
Statistics Division. Tradução e Revisão: Georgina Esteves e Ofélia Lopes. In: Mapa do
Terceiro Setor, 2005.

EVANS, Peter. O Estado como problema e solução. Lua Nova, n.28/29, 107-156, 1993.

96

FLEURY, Sonia. Reforma do Estado, Seguridade Social e Saúde no Brasil. In: Matta e
Lima (Org.) Estado, sociedade e desafios em 20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, EPSJV, 2008.

GURGEL JUNIOR, G. D. A Reforma do Estado e o Sistema Único de Saúde no Brasil.
In: Freese, E. (Org.) MUNICÍPIOS: A Gestão da Mudança em Saúde. Recife: UFPE,
2004, p.25-44.

HALL, Peter A. and TAYLOR, Rosemary C. R.. As três versões do neoinstitucionalismo. Lua Nova [online]. 2003, n.58, pp. 193-223.

LIMA, L.D.; MACHADO, C.V.; GERASSI, C.D.O neo-institucionalismo e a análise
de políticas de saúde: contribuições para uma reflexão crítica. In MATTOS, R. A.;
BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das políticas de saúde, 2011. p.111-137 .

MAFRA FILHO, Francisco de Salles Almeida. Primeiras noções de Direito
Administrativo. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 23, 30/11/2005 [Internet].

MAJONE, G. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e conseqüências de
mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 50, n. 1, p.
5-36, janeiro-março, 1999.

MARTINS, H. F. O Plano Gestão Pública Para Um Brasil de Todos: em busca de uma
nova geração de transformações da gestão pública. Biblioteca Temática Virtual do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

[sem data]. Disponível em:

<http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/gestao-publicaacoes-governamentais/texto-13-2013-o-plano-gestao-publica-para-um-brasil-de-todosem-busca-de-uma-nova-geracao-de-transformacoes-da-gestao-publica.pdf>.

Acesso

em: 19 de set. de 2010.

MARTINS, H. F. Política de Gestão Pública no Governo Lula: um campo ainda
fragmentado. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado, Salvador, n°5,
março/abril/maio, 2006.
97

MELO, M. A. Governance e reforma do Estado: o paradigma agente x principal.
Revista do Serviço Público, Brasília, ano 47, v. 120, n.1, jan./abr. 1996.

MERHY, E. E.; MALTA, D. C.; SANTOS, F. P. Desafios para os gestores do SUS
hoje: compreender os modelos de assistência a saúde no âmbito da reforma sanitária
brasileira e a potencia transformadora da gestao. In: Freese, E. (Org.). Municípios: a
gestão da mudança na saúde. Recife: Universitária UFPE, 2004. p. 45-76.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conselho Nacional de Saúde. Relatório final da 10°
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996.

MODESTO, P. As fundações estatais de direito privado e o debate sobre a nova
estrutura orgânica da administração pública. Revista Trimestral de Direito Público —
RTDP, São Paulo, v. 47, 2004.

COSTA, N. R. e RIBEIRO, J. M. Estudo comparativo do desempenho de hospitais em
regime de Organização Social. Fiocruz, 2005.

PAES DE PAULA, A. P. Administração pública brasileira entre o Gerencialismo e a
Gestão Social. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 37-49
jan. / mar. 2005.

PAES DE PAULA, A. P. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da
experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

PAHIM, Maria Luiza Levi. Organizações Sociais de Saúde do estado de São Paulo :
inserção privada no SUS e gestão financeira do modelo pela Secretaria de Estado da
Saúde. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2009, p.152.
Tese - Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009.

PAIM, Jairnilson Silva. Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão
e crítica. Salvador: Edufba; Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008.

98

SALGADO, V. mimeo s/data.

SANTOS, Boaventura Souza. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado.
In: Bresser-Pereira, L.C.; Wilheim, J.; Sola, L. (Org.) Sociedade e Estado em
Transformação. São Paulo-Brasília: Unesp-Imesp-Enap, 1999, p.243-271.

SANTOS, Maria Helena de Castro, Governabilidade, governança e capacidade
governativa: algumas notas. Brasília: MARE/ENAP, 2001.

SANTOS, Isabela Soares; UGA, Maria Alicia Dominguez; PORTO, Silvia Marta. O
mix público-privado no Sistema de Saúde Brasileiro: financiamento, oferta e utilização
de serviços de saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2008, vol.13, n.5, pp. 1431-1440.

SANTOS, L. Fundações Estatais: algumas considerações. In: Santos, L. (Org)
Fundações Estatais: estudos e parecer. Campinas, SP: Saberes Editor, 2009.

SANTOS, N. R. Política pública de saúde no Brasil: encruzilhada, buscas e escolhas de
rumos. Ciênc. Saúde Coletiva, v.13, suppl.2, p. 2009-2018, 2008.

SECCHI, Leonardo. Modelos organizacionais e reformas da administração pública.
Rev. Adm. Pública [online]. 2009, vol.43, n.2, pp. 347-369. ISSN 0034-7612. doi:
10.1590/S0034-76122009000200004.

SPINK, P. Possibilidades técnicas e imperativos políticos em 70 anos de reforma
administrativa. In: Bresser-Pereira; Spink, P. K. (Org) Reforma do Estado e
Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
1998.

99

