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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a inserção do Terceiro Setor, mais 

especificamente das organizações sociais, na execução das politicas públicas de saúde 

nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas. Para tanto, analisou-se, em 

primeiro lugar, o contexto no qual se deu a introdução das ideologias neoliberais no 

Brasil na década de 90, a partir das quais se promoveu o incentivo da iniciativa privada 

em detrimento da atuação do Estado. Posteriormente, buscou-se conceituar o Terceiro 

Setor e desenvolver seu histórico de atuação na sociedade brasileira. Em seguida, foi 

feita a análise do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado e o Plano Nacional 

de Publicização e, a fim de complementar e acrescentar o exposto, se dispôs acerca do 

conceito de organização social, do contrato de gestão, e da Lei 9.637 de 15 de maio de 

1998. Foram focadas as formas de fomento recebidas pelo Terceiro Setor e promovidas 

pelo Estado na execução de serviços públicos. O trabalho também se debruçou sobre a 

complementariedade da execução de políticas públicas de saúde pela iniciativa privada, 

prevista pela CRFB/1988. Por fim, foi analisado o edital de seleção nº 003/2012 e o 

contrato de gestão nº 024/2012, destacando-se as características e consequências desse 

modelo de gestão que tem se mostrado corrompido, causando sérios danos ao erário 

público e apresentando um cenário de caos na saúde pública do Estado do Rio de 

Janeiro.  

    

Palavras-chave: Terceiro Setor, Organizações Sociais, Contrato de Gestão, Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, Publicização, Direito à saúde, Lei 9.637 de 

15 de maio de 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the insertion of the third sector, more 

specifically of social organizations, in the implementation of public-health policies in 

the Emergency Care Units - UPA 24 hours. Therefore, it was examined, first, the 

context in which it took the introduction of neo-liberal ideologies in Brazil in the 90s, 

which promoted the encouragement of private enterprise at the expense of government 

action. Later, it will try to conceptualize the third sector and develop it’s historical 

performance in Brazilian society. Then the analysis of the Master Plan for Reform of 

the State Apparatus and the National Publicization Plan was made, in order to 

complement and add the exposed. It was arranged on the concept of social organization, 

the management contract, and the Law 9.637 of 15 May 1998. Forms of promotion 

received by the Third Sector and promoted by the State in the implementation of public 

services were focused. The work also focused on the complementarity of the 

implementation of public health policies for the private sector, provided for by CRFB / 

1988. Finally, the selection of notice No. 003/2012 and No. 024/2012 management 

contract are going to be analyzed, highlighting the characteristics and consequences of 

this management model that has proven corrupt, causing serious damage to the public 

purse and presenting a scenario chaos in the public health of the state of Rio de Janeiro. 

 

Key-words: Third Sector, Social Organizations, Management Agreement, Plan of the 

State Apparatus Reform, Publicization, Right to Health, Law 9.637 of May 15, 1998. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo se dedica a analisar a simbiose que vem ocorrendo nos últimos 

tempos entre o Terceiro Setor e o Poder Público na execução de políticas públicas de saúde. 

O setor privado transvertido como parte orgânica da Administração Pública tem se 

tornado tendência do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente nos casos das Unidades 

de Pronto Atendimento – UPA 24 horas. 

A presente tese de monografia visa na analisar, após abordar os conceitos e contextos 

históricos pertinentes, o Edital de Seleção nº 003/2012 promovido pela Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo procedimento público de escolha de entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, para que com esta o 

Poder Público celebre contrato de gestão de serviços de saúde no Lote único de Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA 24 horas do Estado do Rio de Janeiro. 

Ao mesmo passo em que se dedicará a analisar também o Contrato de gestão nº 

024/2012 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de 

Saúde, e o Instituto Lagos – Rio para operacionalizar a gestão da Unidade de Pronto 

Atendimento localizada em Niterói. 

Dentre todas as especificações tratadas em ambos os instrumentos, o foco desta 

monografia será o de analisar em que termos se deu o contrato de gestão entre o Instituto  Rio 

– Lagos e o Poder Público, mais especificamente acerca das formas de incentivo fornecidas 

pelo Estado do Rio de Janeiro, o regime de trabalho dos funcionários e a forma de escolha da 

organização social com a qual a Administração Pública irá contratar. 

Além de expor as consequências dessa fusão entre Terceiro Setor e Poder Público sob 

a ótica do controle e fiscalização exercidos pelos órgãos de controle externo e as repercussões 

causadas à sociedade. 

A visão central defendida neste presente trabalho se propõe a ressaltar e registrar que a 

atuação da iniciativa privada nos serviços de saúde deverá ser feita de maneira complementar, 

como se encontra previsto constitucionalmente, entretanto não é desta forma que os serviços 

de saúde vem sendo tratados e prestados. 

A inserção do Terceiro Setor, especificamente nos serviços de saúde, por meio de sua 

ligação com o Poder Público, tem proporcionado a retirada cada vez mais recorrente do setor 

público na execução das atividades inerentes às suas funções, concretizando o ideal neoliberal 
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de estado gerencial, que, contudo, não vem apresentando resultados satisfatórios aos cidadãos 

que necessitam e lutaram pela prestação de qualidade de seus serviços. 

Desta maneira, antes de discorrer acerca dos serviços públicos prestados pela OS’s e  

as consequências que este modelo de gestão traz consigo, cabe contextualizar o surgimento 

desta ideologia neoliberal no Brasil e conceituar os institutos estudados, bem como discorrer 

acerca dos planos elaborados pelo Poder Executivo e da previsão constitucional acerca do 

direito à saúde na CRFB/1988, para que posteriormente seja abordada as consequências deste 

modelo de gestão na realidade social brasileira. 

 

2 A IDEOLOGIA NEOLIBERAL E A CRISE ECONOMICA DE 1970: 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA MUNDIAL 

 
O processo de Publicização

1 
dos serviços públicos visando a diminuição da máquina 

estatal iniciado no Brasil na década de 90 e idealizado através do Plano Diretor da Reforma  

do Aparelho do Estado, em conjunto com as influências neoliberais repercutidas no país desde 

o governo do Presidente Fernando Collor, foram as grandes matrizes do crescimento do 

Terceiro Setor na sociedade, que cada vez mais vem se destacando como executor de políticas 

públicas no cenário de garantias de direitos sociais aos cidadãos brasileiros. 

Não haveria como abordar de forma aprofundada o tema ora debatido sem proceder à 

contextualização do cenário econômico mundial contemporâneo ao momento abordado, no 

qual o capital e seu modelo econômico protagonizaram e ditaram de forma direta as relações 

socioeconômicas e políticas tanto internacionais quanto nacionais, em razão da mundialização 

da economia. 

Neste passo, cabe registrar que na década de 1970 o sistema econômico capitalista 

passou por uma crise mundial marcada pela alta taxa desemprego proveniente da 

automatização da força produtiva prevista no modelo de produção denominado de Toyotismo, 

nascido no Japão nos anos de 1960 e adotado pelo modelo capitalista mundial. 

1 
De acordo com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1995) o processo de publicização é 

entendido como a descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem  

o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de 

educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Ou seja, se define como a transferência para a o setor privado de 

serviços de natureza pública, no sentido de responsabilizá-lo pela execução de atividades que não envolvam o 

exercício do poder de Estado e que não podem gerar lucros, porém com a permanência da subsidiariedade  

estatal. 
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Este modo de produção fomentou a precarização das condições de trabalho, a 

fragmentação da força produtiva, a terceirização dos serviços, o subemprego e, por fim, 

procedeu à forte oposição aos direitos sociais de segunda geração anteriormente alcançados 

através das conquistas históricas. 

Assim, a década de 1980 ficou conhecida como a década perdida, tendo sido marcada 

tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina por uma profunda crise econômica 

ocasionada pela hiperinflação, desemprego, aumento da dívida pública, diminuição do poder 

de compra da população, diminuição do PIB e desaceleração da economia. 

Este cenário deu impulso à implantação dos ideais neoliberais no Brasil, que se 

iniciaram nos anos 80, após o início desta crise econômica e financeira que desestabilizou o 

modelo do Estado de Bem Estar Social que vigorava nos países ocidentais no pós Segunda 

Guerra Mundial. 

O modelo econômico neoliberal se desenvolveu como contraposição à ideologia do 

Welfare State impulsionado por John Keynes e nascido após a II Guerra Mundial. Esta 

doutrina preconizava pela intervenção do Estado na economia por entender que o mercado  

não se autorregula, sendo papel do Estado atuar e regular a ordem econômica e financeira, no 

fito de garantir aos cidadãos seus direitos sociais. 

Estes direitos são vistos sob a ótica da inexorabilidade - como o emprego, a saúde, a 

educação, a previdência social e o lazer, devendo o Estado se posicionar como garantidor e 

fomentador do bem estar social de seus cidadãos. 

O pensamento neoliberal, pelo contrário, ao invés de preconizar pelos direitos do  

povo, se demonstra disposto a fomentar o aumento do capital das grandes potências com a 

consequente acumulação de renda e desigualdade social, rompendo com a construção social, 

econômica e política conquistada pelo modelo de Bem Estar social. 

O neoliberalismo trouxe como características a ideia de Estado mínimo, com a menor 

intervenção  possível  na  economia  e   no  mercado  de  trabalho,   junto  com   a   política   

de privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais com ênfase 

na globalização, a abertura da economia dos países periféricos para a entrada de 

multinacionais, além da adoção de medidas contra o protecionismo econômico e da 

desburocratização do estado com edição de leis e normas econômicas mais simplificadas, a 

fim de facilitar o funcionamento das atividades econômicas. 

Conforme Norberto Bobbio (1998. p. 87-88) o neoliberalismo pode ser definido como: 
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“[...] uma doutrina econômica consequente, da qual o liberalismo político é apenas 

um modo de realização, nem sempre necessário; ou, em outros termos, uma defesa 

intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas um 

corolário. Ninguém melhor do que um dos notáveis inspiradores do atual movimento 

em favor do desmantelamento do Estado de serviços, o economista austríaco 

Friedrich von Hayek, insistiu sobre a indissolubilidade de liberdade econômica e de 

liberdade sem quaisquer outros, reafirmando assim a necessidade de distinguir 

claramente o liberalismo, que tem seu ponto de partida numa teoria econômica, da 

democracia , que é uma teoria política, e atribuindo à liberdade individual um 

intrínseco e à democracia unicamente um valor instrumental.” 

 
 

A principal preocupação da filosofia neoliberal é produzir o máximo com o mínimo de 

trabalhadores, o que só é possível através da exploração máxima da força de trabalho aliada às 

novas tecnologias e técnicas gerenciais. 

O estado se retira dos serviços que visam garantir os direitos anteriormente 

conquistados pela sociedade, agindo de maneira subsidiária e não mais atuando como ator 

principal. O Estado de Bem Estar Social passa a ser considerado obsoleto e ultrapassado pela 

modernidade bem vista aos olhos dos neoliberais, que priorizam a iniciativa privada e os 

empresários e colocam em segundo plano as condições de vida anteriormente garantidas e 

executadas pelo estado. 

Corroborando com as características acima citadas não se pode olvidar a oposição 

contra a tributação e cobrança consideradas excessiva de impostos e ao controle de preços dos 

produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e demanda seria suficiente  

para regular os preços. 

Segundo este modelo econômico a base da economia deve ser formada por empresas 

privadas, em detrimento das empresas públicas, ao mesmo passo em que deveria haver a 

inserção do Estado na atividade empresária, fomentando e criando espaço para a criação das 

empresas públicas e sociedade de economia mista. 

Assim como, conforme já exposto por Elaine Bheiring (2003, p. 65), este momento de 

transição na ideologia mundial e, neste caso, no microcosmo brasileiro, aparenta mais como 

um processo de “Contra-reforma do estado”, haja vista a predominância e proteção ao 

interesse privado dos grandes empresários e da economia em detrimento dos direitos sociais 

anteriormente conquistados pela sociedade através de lutas históricas e consagrados como 

direitos de segunda geração, como por exemplo os direitos trabalhistas, previdenciários, 

educação, lazer, cultura e no caso do presente trabalho, o direito à saúde. 

Constata-se a inserção de um movimento que vem na contracorrente das conquistas 

históricas, principalmente as sociais como a representação da luta de classes em torno do 

controle do Estado. 
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Neste caso, a burguesia se posiciona como detentora do poder político-econômico, 

propondo um programa de reforma do Estado para libertar o mercado das amarras do modelo 

de Bem Estar Social e enfraquecer os movimentos sociais pelos quais a sociedade civil lutou 

para garantir e concretizar. 

 

3 A INSERÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS ATRAVÉS DO TERCEIRO SETOR: FOCO NO PANORAMA 

BRASILEIRO 

 

No que concerne à introdução da iniciativa privada no desenvolvimento de direitos 

sociais no Brasil pode ser remetida ao início do século XX, quando a política do país não se 

debruçava sobre as necessidades sociais dos cidadãos e não se posicionava como responsável 

pela implantação de meios necessários para a consagração dos direitos sociais conquistados 

historicamente, mais conhecidos como direitos de segunda geração. 

Nesta época, a sociedade se mostrou como a única atuante no campo dos direitos 

sociais, uma vez que o Estado se matinha ausente neste quesito, ou ao trata-lo o considerava 

como problema do aparato policial, conforme disserta Pereira (2002, p. 127): 

 

Antes de 1930, a economia brasileira era agroexportadora e o sistema político 

caracterizado pela ausência de planejamento social. O Estado quase não exercia o 

papel de agente regulador da área social e, portanto, não gerava o processo de 

provisão social, deixando esse mister com as seguintes instâncias; o mercado – que 

atende a preferências e demandas individuais – a iniciativa privada não-mercantil – 

que dava respostas tópicas e informais aos reclamos da pobreza – e, a polícia, que 

controlava, repressivamente, a questão social emergente. 

 
 

Entretanto, a partir da década de 90 esta aproximação entre Estado e sociedade civil se 

dá com outro teor que difere essencialmente do presente no contexto acima abordado. 

Nos anos de 1990 se percebe na História Política Brasileira certas mudanças 

implementadas pelo Governo Federal que demonstram o teor neoliberal da política vigente à 

época, como a criação do Ministério de Administração de Reforma do Estado que visava 

diminuir a extensão da máquina estatal ao passo em que aumentaria as formas de incentivo à 

iniciativa privada, para que a sociedade civil se tornasse a nova participante direta da 

economia e desenvolvimento brasileiro. 

Como forma de descentralizar o fornecimento de serviços públicos, o Estado iniciou  

as parcerias com a sociedade civil para o desenvolvimento de suas políticas. 
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Neste passo, nesta época, se verifica uma nova lógica na condução do Estado 

Brasileiro, que se voltou a criar meios de aproximação entre o Estado e a iniciativa privada 

com o repasse de algumas funções que anteriormente eram somente estatais, como se verifica 

pela aprovação da Lei 9.790 de 23 de março de 1999 e a Lei 9.637 de 15 de maio de 1998,  

que regulam respectivamente as entidades sem fins lucrativos qualificadas como  

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e as Organizações Sociais. 

O Governo Brasileiro iniciou os procedimentos necessários para enxugar a máquina 

estatal através de descentralização
2 

dos serviços de natureza pública, sob o argumento de 

maior eficiência e dinamismo, o que levou à aproximação das políticas do Terceiro Setor. 

 

3.1 O Terceiro Setor: conceito 

 

 

Primeiramente, é necessário definir que o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é 

o mercado e, o terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos 

que prestam serviços de interesse público, porém não exclusivos do Estado. 

Maria Sylvia Zanela Di Pietro (2013, p. 96) o define nos seguintes termos, abaixo 

transcritos: 

 

Na realidade, ele (o terceiro setor) caracteriza-se por prestar atividade de interesse 

público, por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo interesse 

público da atividade, recebe proteção e, em muitos casos ajuda por parte do Estado, 

dentro da atividade de fomento; para receber essa ajuda, tem que atender a 

determinados requisitos impostos por lei que variam de um caso para outro. (...) 

Essas entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividade 

privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado); exatamente por 

isso, são incentivadas pelo Poder Público. A atuação estatal, no caso, é de fomento e 

não de prestação de serviço público. (...) Não se trata de atividade que incumbisse ao 

Estado, como serviço público, e que ele transferisse para outra pessoa jurídica, por 

meio do instrumento da descentralização. Trata-se, isto sim, de atividade privada de 

interesse público que o Estado resolveu incentivar e subvencionar. 

 
 

Como visto, o Terceiro Setor é pessoa jurídica de direito privado que se utiliza de 

recursos tanto privados como, em sua maioria, públicos para exercer atividade de interesse 

público e possui como objetivo o desenvolvimento e execução de atividades de interesse 

 

 

2  
A doutrina reconhece a descentralização quando os serviços públicos são prestados por terceiros sob o controle 

e a fiscalização do ente titular, que no caso é o Estado, o qual nunca poderá abdicar do controle sobre os serviços 

públicos. Segundo o renomado doutrinador brasileiro Celso Antônio Bandeira de Melo a descentralização dos 

serviços públicos é v erificada quando a atividade é exercida por pessoa que não seja o estado. Atuando este de 

maneira indireta, pois o faz através de outras pessoas, seres juridicamente distintos dele. 
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comum da sociedade, como o direito à saúde e a proteção do meio ambiente, sem visar o 

lucro. 

Apesar de serem regidas pelo Direito Privado, estas entidades podem receber incentivo 

estatal para se manter e não cessar as atividades quando seu objeto for de interesse público. 

O Terceiro Setor é composto por instituições particulares e sem fins lucrativos que  

se caracterizam por serem entes que desempenham atividades de importância social, tais  

como combate à pobreza, assistência social, promoção da saúde, da cultura e da cidadania. Já 

as Organizações Sociais são definidas como entidades sem fins lucrativos que desenvolvem 

atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, ao 

meio ambiente, à cultura e à saúde. 

A partir da década de 1990 o crescimento destas entidades paraestatais se destacou, 

visto que com a Reforma do Aparelho do Estado os serviços públicos não estatais foram 

fortemente relegados à iniciativa privada. 

De acordo com o disposto, pela renomada doutrinadora pátria acima citada, nota-se 

que o Poder Público se retira do papel de responsável pela execução das atividades estatais 

que visam garantir aos cidadãos os direitos dos quais são titulares, sendo a maioria positivada 

através da Constituição Brasileira de 1988, que previu de forma abrangente os direitos sociais 

conferidos aos seus cidadãos. 

No caso do presente trabalho, o foco em debate se dará em torno das Organizações 

Sociais, que ao formalizarem o incentivo recebido se vinculam com o Poder Público por meio 

de contrato de gestão, como será analisado e discutido. 

 

3.2 Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE 

 

 

No Brasil, as ideias neoliberais acima desdobradas e contextualizadas tiveram como 

marco de seu início o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, elaborado 

por Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Este plano foi idealizado e elaborado pelo Ministério de Administração de Reforma do 

Estado - Mare. Sua aprovação pela Câmara da Reforma do Estado, um órgão interministerial 

criado para esse fim, foi realizada no ano de 1995 com posterior aprovação pelo Presidente da 

República. 
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A ideologia promovida pelo Plano Diretor parte da desconstrução da Administração 

Pública burocrática ao conceituá-la como arcaica, demasiadamente formal e ineficiente em 

decorrência do excesso de leis e regulamentos presentes em seu funcionamento em conjunto 

com a rigidez dos procedimentos. Há uma forte oposição a ideia de Estado como executor e 

centralizador das funções públicas. 

Através da leitura do Plano Diretor formulado no governo FHC resta disposta de  

forma clara a intenção governamental de romper com esta ideia do Estado Burocrático por 

meio da reforma do Aparelho do Estado, que não deve ser confundida com a Reforma do 

Estado, visto que o aparelho do Estado se refere à Administração Pública em sentido amplo, 

ou seja, diz respeito à estrutura organizacional do Estado em seus três poderes e seus três 

níveis. 

Deste modo, a reforma do aparelho do Estado pressuporia a redefinição do papel do 

próprio Estado, que se retiraria da execução direta da produção de bens e serviços de 

desenvolvimento econômico e social, abrindo espaço para a iniciativa privada executá-los e 

assim se fortalecer na função de promotor, provedor e regulador desse desenvolvimento. 

O discurso veiculado através da Reforma era o da superação da crise política, 

orçamentária, econômica, fiscal, previdenciária e administrativa vigente no país, 

concomitantemente com a busca em prol das formas de viabilizar os direitos conquistados 

pelos cidadãos através da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A redefinição do papel do Estado à época visava retirar da responsabilidade direta 

estatal o "desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento". (Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 12) 

Conforme descrito no próprio texto do Plano de Reforma de forma clara e 

compreensível, "reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que 

podem ser controladas pelo mercado". (1995, p.17) 

A partir dos ideais neoliberais impulsionadores do modelo de Estado Gerencial, o 

Brasil passou por uma reforma do aparelho do Estado que almejou a descentralização e a 

redução dos níveis hierárquicos anteriormente estabelecidos no intuito de tornar a 

Administração Pública aberta à inciativa privada e às organizações da sociedade civil a fim de 

deslocar a ênfase dos procedimentos para as atividades fins, ou seja, os resultados. 

Por atuarem de forma paralela e com o mesmo fim que o Estado, estas entidades 

recebem a denominação de paraestatais, sendo inclusas nessa expressão, além dos serviços 
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sociais autônomos (Sistema S, ou seja, SESI, SENAC, SENAI), as organizações sociais e as 

organizações da sociedade civil de interesse público. 

No que diz respeito às estas duas últimas registre-se que as mesmas são entidades de 

utilidade pública - que recebem certificado de fins filantrópicos. 

Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 101) define as entidades paraestatais como 

“pessoas jurídicas de direito privado, instituídas por particulares, com ou sem autorização 

legislativa, para o desempenho de atividades privadas de interesse público, mediante fomento 

e controle pelo Estado”. 

Como já relatado, o elevado crescimento da introdução das entidades paraestatais na 

execução de atividades de interesse público se deu em razão da descentralização das  

atividades estatais e em meio ao intento de flexibilizar a execução da gestão pública para 

desafogar o Estado de seus deveres primitivos. Todas as medidas foram concretizadas em prol 

de construir o Estado Mínimo almejado pelos ideais neoliberais influentes na década de 1990 

no Governo Brasileiro. 

Sob esta lógica, a política de terceira via então implantada no Brasil não dispunha 

sobre limites para a participação do particular na execução de políticas públicas, ao contrário, 

claramente preconizava que haveria a transferência dos serviços não exclusivos, inclusive os 

de saúde, para a iniciativa privada, então chamada de público não-estatal, como pode ser 

depreendido através da leitura dos objetivos para os serviços não exclusivos do Estado 

preceituados pelo PDRAE (1995, p. 46), conforme abaixo transcrito: 

 
Objetivos para os Serviços Não-exclusivos: 

 

 Transferir para o setor publico não-estatal estes serviços, através de um 

programa de “publicização”, transformando as atuais fundações públicas 

em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins 

lucrativos, que tenham autorização específica do poder legislativo para 

celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter direito a 

dotação orçamentária. 

 Lograr, assim, uma maior autonomia e uma consequente maior 

responsabilidade para os dirigentes desses serviços. 

 Lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços por parte 

da sociedade através dos seus conselhos de administração. Mais 

amplamente, fortalecer práticas de adoção de mecanismos que privilegiem 

a participação da sociedade tanto na formulação quanto na avaliação do 

desempenho da organização social, viabilizando o controle social. 

 Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará a 

financiar a instituição, a própria organização social, e a sociedade a que 

serve e que deverá também participar minoritariamente de seu 

financiamento via compra de serviços e doações. 

 Aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo  

melhor o cidadão-cliente a um custo menor. 
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Vê-se claramente a retirada do Poder Público do papel de execução das atividades 

estatais e concomitantemente sua atuação como fomentador e incentivador da atividade 

privada na promoção de serviços públicos não exclusivos, em prol de maior eficiência e busca 

pela qualidade do serviço. 

Por fim, o PDRAE objetivara reformar a essência do modelo de Estado vigente à  

época de sua edição, na tentativa de transformar o cenário administrativo a partir da ruptura 

com o modelo de Estado Burocrático e a superveniente implantação do Estado Gerencial – 

ideal que restou jurídico e politicamente caracterizado através da aprovação da Lei 9.637 de 

15 de maio de 1998, que concedeu força normativa aos preceitos idealizados no  Plano 

Diretor. 

 
3.3 Programa Nacional de Publicização 

 

 

O Programa Nacional de Publicização – PNP seria a instituição da retirada do Poder 

Executivo da execução das atividades não exclusivas do Estado através da descentralização a 

ser promovida pela Reforma do Aparelho Estatal, que no fito de desafogar suas funções 

promoveu a ideia de maior eficiência quando tais atividades são desenvolvidas pela inciativa 

privada. 

O Projeto das Organizações Sociais, no âmbito do PNP, foi traçado inicialmente pelo 

PDRAE, que previu a elaboração de um de projeto de lei que permitisse "a 'publicização' dos 

serviços não-exclusivos do Estado, ou seja, sua transferência do setor estatal para o público 

não-estatal". (PDRAE, 1995, p. 54) 

Por outro lado, o texto legal disposto no art. 20 da Lei 9.637 de 15 de maio de 1998 

determina que o PNP será criado: 

 

com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de 

organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por 

entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no artigo 

1º, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei. 

 
 

Ora, de forma claramente exposta, o legislador não deixou margem discricionária para 

o entendimento de que a absorção das atividades desenvolvidas pelo Poder Público seria o 

objetivo crucial das Organizações Sociais, e não o desenvolvimento de atividades sem fins 

lucrativos em prol do interesse público como almejado historicamente ao longo dos anos  

pelas entidades filantrópicas e paraestatais lato senso. 
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A ideia de sobreposição da atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas de direito 

privado pelas de direito público é irrefutável a partir da exegese do dispositivo normativo. 

Assim, dentre os programas e metas criados dentro do Plano de Reforma do Aparelho 

do Estado no intento de “desburocratizar” a gestão pública, o Programa de Publicização se 

destaca e desenvolve, constituindo a descentralização para o setor público não-estatal da 

execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 

subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 

científica. 

Desta maneira consta no PDRAE (1995, p. 13): 

 

 
A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolve ao Estado a 

capacidade de definir e implementar políticas públicas. Através da liberalização 

comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de 

importações. O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade da 

crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança 

forçada através das empresas estatais. Através desse programa transfere-se para o 

setor privado a tarefa da produção que, em princípio, este realiza de forma mais 

eficiente. Finalmente, através de um programa de publicização, transfere-se para o 

setor público não-estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de 

Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu 

financiamento e controle. Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou 

prestador direto de serviços, mantendo-se entretanto no papel de regulador e 

provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação e 

saúde, que são essenciais para o desenvolvimento, na medida em que envolvem 

investimento em capital humano; para a democracia, na medida em que promovem 

cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, que o mercado é incapaz de 

garantir, dada a oferta muito superior à demanda de mão de obra não-especializada. 

Como promotor desses serviços o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao 

mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade. 

 
 

O objetivo do Estado com a edição do Programa era a de, sob o pretexto de 

compartilhar e formar parcerias com o setor particular em prol de maior eficiência e agilidade, 

transferir para a comunidade, as empresas e o Terceiro Setor a responsabilidade pela  

prestação de serviços públicos como os de saúde e educação. 

Não é uma questão de complementariedade na execução de políticas que visam o bem 

estar social, é indiscutivelmente um caso de substituição. O Estado de maneira evidente se 

retira da execução a fim de diminuir seus dispêndios, formas de atuação, gasto com pessoal e 

tantos outros custos. A descentralização desenvolvida através do fomento às OS’s não se daria 

como forma de acréscimo e sim de justaposição do Público pelo Privado. 



18  

3.4 As Organizações Sociais 

 

 

De acordo com a contextualização histórica delineada, a tentativa de transformar a 

Administração Pública Brasileira em uma Administração Pública gerencial ocorrida na  

década de 1990 se formalizou através do Plano de Reforma do Aparelho do Estado. 

Este Plano englobava a criação do Programa Nacional de Publicização, que visava à 

transformação dos serviços não-exclusivos estatais em organizações sociais de forma 

voluntária, a partir da iniciativa dos respectivos ministros. 

Em meio ao contexto de publicização dos serviços públicos  foi elaborado o Projeto 

das Organizações Sociais, como uma das formas de descentralização das atividades públicas, 

como se verifica pelo texto abaixo transcrito do próprio PDRAE (1995, p. 20): 

 

O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a descentralização 

de atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos, nos quais não existe  

o exercício do poder do Estado, a partir do pressuposto que esses serviços serão   

mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, forem 

realizados pelo setor público não-estatal. 

Entende-se por "organizações sociais" as entidades de direito privado que, por 

iniciativa do Poder executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato  

de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação orçamentária. 

As organizações sociais terão autonomia financeira e administrativa, respeitadas as 

condições descritas em lei específica como, por exemplo, a forma de composição de 

seus conselhos de administração, prevenindo-se, desse modo, a privatização ou a 

feudalização dessas entidades. Elas receberão recursos orçamentários, podendo obter 

outros ingressos através da prestação de serviços, doações, legados, financiamentos 

etc. 

As entidades que obtenham a qualidade de organizações sociais gozarão de maior 

autonomia administrativa e, em compensação, seus dirigentes terão maior 

responsabilidade pelo seu destino. Por outro lado, busca-se através das organizações 

sociais uma maior participação social, na medida em que elas são objeto de um 

controle direto da sociedade através de seus conselhos de administração recrutado no 

nível da comunidade à qual a organização serve. Adicionalmente, se busca uma 

maior parceria com a sociedade, que deverá financiar uma parte menor mais 

significativa dos custos dos serviços prestados. 

A transformação dos serviços não-exclusivos estatais em organizações sociais se 

dará de forma voluntária, a partir da iniciativa dos respectivos ministros, através de 

um Programa Nacional de Publicização. Terão prioridade os hospitais, as 

universidades e escolas técnicas, os centros de pesquisa, as bibliotecas e os museus. 

A operacionalização do Programa será feita por um Conselho Nacional de 

Publicização, de caráter interministerial. 

 
 

Note-se que a ideia de eficiência se encontra correlacionada com a de iniciativa 

privada, conforme os ideais neoliberais de liberdade de exploração e concorrência. Neste caso 

o Estado agiria somente através de fomento e regulação, ratificando seu caráter de empresário. 

Segundo a definição da renomada doutrinadora Di Pietro (2012, p. 565), a organização 

social: 
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é uma qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder 

Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza 

social. 

 
 

Nessa mesma esteira, Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 239) conceitua 

organizações sociais como: 

 

Entidades privadas, qualificadas livremente pelo Ministro ou titular do órgão 

supervisor ou regulador da área da atividade correspondente ao seu objeto social e 

pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, desde que, não tendo fins 

lucrativos, suas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

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

e à saúde (art. 1°) e a pessoa atenda a determinados requisitos formais óbvios e 

preencha alguns poucos requisitos substanciais, travando contrato de gestão com o 

Poder Público. 

 
 

Compreende-se que, as pessoas de direito privado recebem um título para assim serem 

qualificadas como organizações sociais, ou seja, é uma questão de qualificação através do 

preenchimento de requisitos para a habilitação e posterior aprovação. 

Esta aprovação se daria de acordo com a conveniência e oportunidade a ser analisada 

pelo Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente 

ao seu objeto social. 

Vale registrar que nenhuma entidade surge com esta denominação. A entidade é criada 

pelos particulares sob a forma jurídica de fundação ou associação, e após habilitação perante o 

Poder Público e com o preenchimento dos requisitos dispostos taxativamente em Lei, recebe a 

qualificação perquirida. 

E assim como exposto, a qualificação pelo Poder Público não é obrigatória nem 

vinculada, trata-se de poder discricionário do Executivo, que também terá o arbítrio de 

cancelar o título anteriormente conferido. 

Em meio ao contexto de publicização dos serviços públicos tratado no Plano Diretor   

se abordou o Projeto das Organizações Sociais como uma das formas de descentralização das 

atividades públicas, conforme se verifica pelo texto abaixo transcrito do próprio PDRAE 

(1995, p. 60): 

 

O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a descentralização 

de atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos, nos quais não existe  

o exercício do poder do Estado, a partir do pressuposto que esses serviços serão  

mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, forem 

realizados pelo setor público não-estatal. 
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Entende-se por "organizações sociais" as entidades de direito privado que, por 

iniciativa do Poder executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato  

de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação orçamentária. 

As organizações sociais terão autonomia financeira e administrativa, respeitadas as 

condições descritas em lei específica como, por exemplo, a forma de composição de 

seus conselhos de administração, prevenindo-se, desse modo, a privatização ou a 

feudalização dessas entidades. Elas receberão recursos orçamentários, podendo obter 

outros ingressos através da prestação de serviços, doações, legados, financiamentos 

etc. 

As entidades que obtenham a qualidade de organizações sociais gozarão de maior 

autonomia administrativa e, em compensação, seus dirigentes terão maior 

responsabilidade pelo seu destino. Por outro lado, busca-se através das organizações 

sociais uma maior participação social, na medida em que elas são objeto de um 

controle direto da sociedade através de seus conselhos de administração recrutado no 

nível da comunidade à qual a organização serve. Adicionalmente, se busca uma 

maior parceria com a sociedade, que deverá financiar uma parte menor mais 

significativa dos custos dos serviços prestados. 

A transformação dos serviços não-exclusivos estatais em organizações sociais se 

dará de forma voluntária, a partir da iniciativa dos respectivos ministros, através de 

um Programa Nacional de Publicização. Terão prioridade os hospitais, as 

universidades e escolas técnicas, os centros de pesquisa, as bibliotecas e os museus. 

A operacionalização do Programa será feita por um Conselho Nacional de 

Publicização, de caráter interministerial. 

 

Não se pode olvidar que é indispensável a ausência de finalidade lucrativa das 

entidades qualificadas como organizações sociais. Seus lucros deverão obrigatoriamente ser 

reinvestidos em atividades sociais, vedada a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio 

líquido, assim como estabelece expressamente a Lei 9.637 de 15 de maio de 1998 em seu art. 

2°, inciso I, alínea"b". 

Como características peculiares das OS’s pode-se citar a necessidade de seu órgão 

deliberativo superior ter representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de 

notória capacidade profissional e idoneidade moral, o que demonstra de forma clara e 

específica a vinculação híbrida entre o setor privado e o Estado na configuração do Terceiro 

Setor. 

As organizações sociais não exercem serviço público delegado pelo Estado, pelo 

contrário, essas entidades exercem atividades de natureza privada com relevância publica 

através de fomento do Poder Público. 

Quanto à delegação de serviços públicos, esta pressupõe a ocorrência de processo 

licitatório comum às formas de concessão e de permissão de serviços pela Administração 

Pública, no fito de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração em conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, entre outros. 
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Entretanto, no caso das organizações sociais, após a edição da Lei nº 9.648 de 27 de 

maio de 1998, que alterou a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, estabeleceu-se a dispensa de 

licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, 

qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no 

contrato de gestão, conforme disposto pelo art. 24, inciso XXIV da Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

A dispensa de licitação vigora mesmo após o ajuizamento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, que posteriormente será abordada, a qual somente concedeu a 

interpretação de que a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, 

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988. 

Com a ajuda do Poder Público estas entidades recebem o incentivo e o custeio para se 

manterem em exercício, podendo as formas de cooperação abrangerem medidas como: 

destinação de recursos orçamentários e bens necessários ao cumprimento do contrato de 

gestão, mediante permissão de uso e dispensa de licitação, cessão especial de servidores 

públicos e a dispensa de licitação para os contratos de prestação de serviços celebrados entre a 

Administração Pública e a Organização Social. 

 

3.5 Lei 9.637 de 15 de maio de 1998 

 

 

Sendo assim, no âmbito deste projeto político neoliberal formalizado pelo PDRAE, 

surgiram diversos marcos legais para concretizá-lo orientados pelo modelo público-privado, 

como por exemplo, a Lei nº 1.1079, de 30 de dezembro de 2004, que trata sobre Parcerias 

Público-Privadas; a Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organizações Sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a 

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

organizações sociais; bem como a Lei nº 9790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria. 

A publicização dos serviços não exclusivos do Estado foi esquematizada por meio de 

aparato institucional-legal, dando azo à promulgação da Lei n º 9.367 de 25 de maio de 1998. 

Levando-se em conta a influência política e econômica neoliberal vivenciada no Brasil 

à época, esta legislação específica foi promulgada visando a formalização e a positivação  das 
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formas de respaldo jurídico da estratégia de transição para o ideal de Administração Pública 

Gerencial. 

Em seu art. 1º, caput, a Lei estabelece o seguinte conceito acerca das OS’s: 

 
 

Art. 1
o 

O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 

nesta Lei. (Lei n º 9.367 de 25 de maio de 1998) 

 
 

No que concerne à recepção da norma ora abordada no cenário político brasileiro, não 

se pode olvidar o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923, Ministro 

Relator Carlos Ayres Britto, formulada pelo Partido dos Trabalhadores – PT em conjunto com 

o Partido Democrata Trabalhista- PDT postulando a declaração de inconstitucionalidade, na 

íntegra, desta Lei. 

Além do pedido de inconstitucionalidade do art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, conferida pela Lei nº 9.648/98, que prevê a dispensa de licitação “para a 

celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no 

âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de 

gestão”. 

A presente ADI teve o trânsito em julgado ocorrido em 16 de fevereiro de 2016, tendo 

o Tribunal, por maioria, julgado parcialmente procedente o pedido formulado pela parte 

Autora, nos seguintes termos abaixo transcritos: 

 

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas, apenas 

para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, 

XXIV da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: ( i) o 

procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, 

com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e de 

acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 

9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, 

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da 

Constituição Federal; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações 

(Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 

nº 9.637/98, art. 12, § 3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, 

com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iv) os 

contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos 

públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância 

dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e nos termos do 

regulamento próprio a ser editado por cada entidade; ( v) a seleção de pessoal pelas 

Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com 

observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento 

próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que 

restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da 

aplicação de verbas públicas, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, que redigirá 



 

licitatório. 

o acórdão, vencidos, em parte, o Ministro Ayres Britto (Relator) e, julgando 

procedente o pedido em maior extensão, os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. 

Não votou o Ministro Roberto Barroso por suceder ao Ministro Ayres Britto. 

Impedido o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário. (ADI nº 1.923 de 16.04.2015) 

 
 

Neste passo, a fim de delinear o panorama político à época de inserção do setor  

privado na execução de políticas públicas através das OS’s, torna-se necessário registrar que  

as medidas neoliberais tomadas pelo governo do então presidente FHC não se mantiveram 

imunes de oposição politica, uma vez que foram vistas como classistas burguesas e 

inconstitucionais por parte dos componentes da realidade política da época. 

De acordo com o já discorrido acerca do processo de descentralização da atividade 

estatal e da abertura de sua execução para a iniciativa privada, se manifesta evidente que esta 

transferência dos serviços não exclusivos do Estado para os particulares se deu claramente 

como uma forma de substituição da execução dos deveres constitucionais do Estado pelo setor 

privado, e não como uma forma de complementariedade, conforme preceitua a Constituição 

Federal Brasileira. 

Por meio da edição e promulgação da Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1988 ocorreu a 

transferência dos bens públicos e dos servidores públicos para as pessoas jurídicas de direito 

privado, contribuindo para a configuração de um cenário que cada vez mais perde o teor de 

público e assim, desconstrói a os princípios corolários da Administração Pública que  

deveriam reger tais relações. 

Com a inserção do setor privado na execução das politicas públicas através das OS’s 

entra em cena a violação à regra da licitação, que pode ser verificada tanto nos casos de 

permissão de uso de bem público pelas organizações sociais quanto na própria celebração do 

contrato de gestão entre o Poder Público e as entidades sem fins lucrativos qualificadas como 

OS’s. 

Haja vista que, por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido no  

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923 que a celebração do contrato de 

gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios 

do caput do art. 37, caput da CRFB/1988, não há obrigatoriedade de processo licitatório que 

anteceda o contrato de gestão. 

Assim, a Lei nº 9.648/98 ao instituir dispensa de licitação (Art. 24, XXIV) para que o 

Poder Público contrate a OS para a prestação de serviços relacionados às atividades 

contempladas  no  contrato  de  gestão,  quebrou  a  lógica  isonômica  que  preside  o certame 
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O princípio constitucional da Impessoalidade também é gravemente violado, visto que 

a Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998 não prevê a impessoalidade no processo de qualificação 

de uma fundação ou entidade como Organização Social, dando azo às arbitrariedades que 

podem ser sofridas pela ausência de regulamentação na escolha das pessoas privadas 

merecedoras do título. 

No mais, a desnecessidade de concurso público para o corpo funcional das OS’s, que 

viola a regra constitucional do art. 37 CF, caracteriza fortemente o modelo de gestão privado a 

ser inserido nas politicas públicas, retirando a estabilidade do trabalhador que fornece serviço 

público aos cidadãos. 

É necessário registrar que a ideia da impessoalidade tem como objetivo distanciar a 

ideia de patrão e empregado inerente às relações privadas de emprego, que se encontram 

formalizadas constitucionalmente através do concurso público - organizado em prol do bem 

comum a fim de evitar a preponderância da figura privada hierarquicamente superior que age 

em prol de seus próprios interesses em detrimento do interesse social. 

 

4 O CONTRATO DE GESTÃO 

 

 

Em busca da modernização da atividade desempenhada pela Administração Pública, o 

direito brasileiro importou o instituto do contrato de gestão do direito francês. 

Na França tais contratos têm recebido diversos nomes e formas, como: contratos de 

programa, contratos de empresa, contratos de plano, contratos de objetivos. 

Cada forma de contrato corresponde a um contexto e a um objetivo final, com 

sensíveis diferenciações. Nem sempre esses contratos constituíram forma de parceria entre o 

poder público e a iniciativa privada, já que aparecem mais como ajuste entre a Administração 

Pública e Direta e as empresas estatais. 

O ponto em comum entre todas essas formas de contrato entre a  Administração 

Pública Direta e as empresas estatais é a tentativa de submetê-las aos objetivos 

governamentais, através da adequação aos planos nacionais ou pela submissão a objetivos 

prioritários fixados pelas partes interessadas. 

Nasce uma forma de contratualização do controle prévio, conforme entendido pelo 

doutrinador francês Michel Durupty, uma vez que se confere maior autonomia às empresas 

por meio do contrato firmado entre elas e a Administração Pública, fazendo com que haja a 

redução de controle por parte desta. 
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da Constituição Federal de 1988 passou a seguir com a seguinte redação: 

Entretanto, há também os contratos denominados de atípicos, que são os firmados  

entre a Administração Pública e a iniciativa privada, como os contratos de plano e os  

contratos de crescimento ou desenvolvimento. 

Estes contratos fixam condições a partir das quais o Estado concede ajuda as empresas 

privadas e estas, em contrapartida, se responsabilizam pelos programas que se comprometem 

a realizar. 

No caso do direito brasileiro foi adotado o termo contrato de gestão para denominar 

esta forma de contrato que visa modernizar a Administração Pública por meio de ajustes  

feitos entre vários tipos de entidades estatais e não estatais. 

Nos termos da doutrinadora brasileira Di Pietro (2015, 62) pode-se conceituar o 

contrato de gestão da seguinte maneira: 

 

Quanto ao contrato de gestão, servirá de instrumento para estabelecer-se um vínculo 

jurídico entre a organização social e a Administração Pública. Por meio dele fixam- 

se as metas a serem cumpridas pela entidade e, em troca, o Poder Público auxilia de 

diversas formas, quer cedendo bens públicos, quer transferindo recursos 

orçamentários, quer cedendo servidores públicos. 

 
 

Frise-se que a incorporação deste instituto no direito brasileiro não foi realizada de 

forma simples, tendo em vista a rigidez do sistema jurídico constitucional brasileiro que 

dificulta as formas de flexibilização da atuação da Administração Pública. As brechas na 

legislação vêm sendo utilizadas no intuito de modificar a gestão publica sob a escusa da 

modernização. 

 

4.1 Contrato de gestão com as Organizações Sociais e entidades similares 

 

 

O instituto do contrato de gestão passou a ser previsto no artigo 37, §8° da 

Constituição Federal, após a promulgação da Emenda Constitucional 19/98, que com sua 

introdução ao ordenamento jurídico brasileiro acrescentou à matéria constitucional a previsão 

do contrato de gestão como meio de promover a autonomia dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta. 

Antes da previsão constitucional o contrato de gestão era tratado por meio de 

decretos, como exemplo o Decreto nº 137 de 27 de maio de 1991 que tratava do Programa de 

Gestão das Empresas Estatais e acerca do contrato de gestão na área federal. 

Com a introdução da emenda nº 19/1998 no Texto Constitucional, o §8º do art. 37 
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§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 

entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de  

metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal.” 

 
 

Sem maiores aprofundamentos acerca do contrato de gestão celebrado entre o Poder 

Público e a Administração Indireta ou Direta, o presente trabalho tem como um de seus 

objetos a análise do contrato de gestão celebrado entre pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos e a Administração Pública. 

Esta configuração de contrato de gestão pode ser definida como o vínculo jurídico 

através do qual o Poder Público qualifica a entidade não governamental, que exerce serviço 

não exclusivo do Poder Público, no intuito de incentivar e estabelecer formas de fomento para 

a mesma. 

Neste sentido, a fim de receber incentivo por parte da Administração Pública, as 

pessoas privadas que exercem atividades de interesse público devem atender a determinados 

requisitos previstos em lei para que possam receber do Estado o título pleiteado, ou seja, 

serem qualificadas através de contrato de gestão como organizações sociais. Já no caso das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a qualificação se dá por meio de  

Termo de Parceria a ser celebrado com o Poder Público. 

A Lei 9.637 de 15 de maio de 1998, em seus arts. 5º e 6º define o contrato de gestão 

celebrado com as entidades qualificadas como organizações sociais do seguinte modo: 

 
Art. 5

o 
Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento 

firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, 
com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de 

atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1
o
. 

 

Art. 6
o 
O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade 

supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e 

obrigações do Poder Público e da organização social. 

 

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo 

Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade 

supervisora da área correspondente à atividade fomentada. 

 
 

Por meio do contrato de gestão ficam instituídas as atribuições, responsabilidades e 

obrigações do Poder Público e da organização social. Sua principal função é a fixação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C3%82%C2%A78
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metas, assim como a definição dos mecanismos de avaliação de desempenho e controle de 

resultados das atividades da organização social. 

Desta maneira, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei 9.637 de 15 de maio de 

1998, deverá o contrato de gestão conter: a) especificação do programa de trabalho proposto 

pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de 

execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 

serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade; b) a estipulação dos 

limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 

percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas 

funções. 

A supervisão da execução do contrato de gestão ficará a encargo do órgão ou 

entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada, devendo a 

organização social apresentar ao órgão ou entidade pública signatária do contrato, ao término 

de cada exercício ou a qualquer momento, relatório pertinente à execução do contrato 

celebrado. 

O relatório deverá conter a comparação entre as metas impostas e os resultados 

alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. 

Ou seja, o controle exercido pelo Poder Público sobre as atividades desempenhadas 

pelas Organizações Sociais é um controle de resultado, voltado para o fim da atividade 

desempenhada pela Organização Social. 

Quanto aos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão a Lei dispõe 

que devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação indicada pela  

autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória 

capacidade e adequada qualificação (Art. 8º, § 2º da Lei 9.637 de 15 de maio de 1998). 

 

4.2 O contrato de gestão no PDRAE 

 

 

Ao abordar o instituto do contrato de gestão especificamente no âmbito do Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, se verifica que esta modalidade contratual 

estabelecida entre a Administração Pública e as entidades privadas executoras de serviços 

públicos não exclusivos do Estado é um instrumento utilizado para tornar de caráter público 

uma fundação de direito privado por meio do plano de publicização desenvolvido  pelo 

Estado. 



28  

De acordo com o preceituado no Plano Diretor, a retirada do papel do Poder Público  

na execução direta das politicas públicas e da lei, como especificamente ocorre através da 

qualificação das fundações em organizações sociais por meio da celebração de contrato de 

gestão, teria como norte e objetivo fim a garantia da eficiência do Estado e de seus serviços, 

bem como aumentar sua capacidade de governar. 

Assim, a transferência dos serviços públicos à iniciativa privada e a qualificação de 

autarquias como agencias autônomas, ambas as situações viabilizadas por meio de contrato de 

gestão, tiveram como embasamento político-argumentativo a busca por aumento da 

capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência. 

Um dos objetivos globais do Plano e viabilizado por meio da celebração de contrato de 

gestão era o de limitar a ação do Estado, reservando os serviços não exclusivos para a 

propriedade pública não estatal e a produção de bens e serviços para o mercado e para a 

iniciativa privada. 

Portanto, se verifica através de simples exegese do Plano Diretor, que a finalidade do 

Governo Federal Neoliberal levado a cabo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso 

durante o período de 1995-2002, era a de diminuir o Estado, sendo o contrato de gestão o 

instrumento que viabilizaria a implantação da Administração Gerencial e fortaleceria a 

iniciativa privada por meio de dotação orçamentária prevista nele prevista. 

 

4.3 Formas de fomento através do contrato de gestão 

 

 

O princípio da subsidiariedade visa diminuir o tamanho do Estado através da 

privatização, pautando-se em fatores financeiros – no intuito de diminuir os gastos públicos 

com empresas estatais deficitárias, políticos – pela presença da ideologia neoliberal que 

incentiva a substituição do estado pela iniciativa privada e, por fim jurídicos – pela 

necessidade de retomar a forma de gestão privada dos serviços públicos, sem os controles 

excessivos e formalismos próprios da Administração Centralizada. 

Desta maneira, junto com a ideia de Estado Subsidiário, desenvolvida no Brasil a  

partir da década de 1980, nasce o prestigio pela liberdade econômica, pela  

desregulamentação, descentralização, pela aplicação das regras da livre concorrência. 

O Estado teria como tarefas os deveres de fomentar, incentivar, proteger o usuário e o 

consumidor, além de subsidiar esta forma de iniciativa provinda de particulares quando a livre 

regulação for insuficiente para promover o crescimento da economia. 
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O objetivo principal seria a diminuição da burocratização e dos formalismos, 

reservando para a competência do estado somente os serviços típicos de seu papel, que 

continuariam sob a égide do direito público. Já para as outras atividades, a gestão publica se 

tornaria desnecessária, desenvolvendo-se de maneira mais promissora e eficaz em caráter 

privado. 

Devem ficar sob o encargo do Estado os serviços indelegáveis ao particular, como a 

segurança, a soberania, a legislação, a política, a defesa e as relações exteriores e, pelo 

principio da subsidiariedade devem ser desenvolvidas pela iniciativa privada as atividades 

sociais e econômicas, devendo o Estado exercê-las de forma subsidiaria quando seu 

desenvolvimento se mostrar deficiente. 

Nasce então o papel do Estado como incentivador, fomentador e estimulador da 

iniciativa privada, criando condições para o desenvolvimento da exploração de atividades 

públicas não estatais pelo particular. 

Para Di Pietro (2003, p. 59), o fomento “abrange a atividade de incentivo à iniciativa 

privada de utilidade pública”, de forma que o “Estado deixa a atividade na iniciativa privada e 

apenas incentiva o particular que queira desempenhá-la, por se tratar de atividade que traz 

algum benefício para a coletividade” (2002, p. 192). 

No que diz respeito às formas de incentivo para a criação e manutenção das 

organizações sociais no PDRAE, o Plano de Reforma não restou omisso, prevendo que a 

forma de atuação do Estado seria através do fomento realizado por meio de dotação 

orçamentária. 

Os incentivos ao crescimento destas entidades privadas variam, podendo ser por meios 

fiscais, através de subvenções e financiamentos a juros facilitados, ou também através de 

auxílios e subvenções provenientes do orçamento do Estado, cessão de servidores públicos e 

outorga de um título como o de utilidade pública, por exemplo, ou outorga para utilização de 

bens públicos. 

Corroborando com as formas de incentivo, o Poder Público se vincula com as 

entidades do Terceiro Setor por meio de vínculos jurídicos, como o termo de parceria, o 

contrato de gestão e outros instrumentos semelhantes. 

O contrato de gestão seria uma forma de qualificar as entidades particulares sem fins 

lucrativos como organizações sociais, assim como garantir a elas o direito à dotação 

orçamentária para custeá-las e incentivá-las. 
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A fim de retirar o encargo da execução das atividades que visam cumprir o interesse 

público da máquina estatal, o fomento para a criação e sustento das entidades do Terceiro 

Setor marcou a década de 90 no Brasil. 

Assim o Estado encontrou a maneira de fortalecer e incentivar as atividades privadas 

de fins públicos no fito de se retirar da atuação direta na execução dos direitos sociais 

constitucionalmente previstos e, consequentemente passar a atuar como regulador e 

empresário dessas atividades. 

O legislador pátrio previu as formas de fomento previstas no Plano Diretor, as quais 

foram positivadas na Lei 9.637 de 15 de maio 1998, que em seu art. 12 dispõe que “às 

organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão”. 

A mesma legislação específica também assegura que as organizações sociais terão 

direito aos créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo 

com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. 

Quanto aos bens públicos neste caso, sua destinação dispensada licitação, mediante 

permissão de uso, consoante poderá ser previsto por cláusula expressa do contrato de gestão. 

No mais, através da mesma legislação é previsto que quando for necessária uma 

parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, por meio de crédito especial a 

ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de 

gestão, destinado ao fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do 

respectivo desembolso financeiro para a organização social. 

Neste passo, verifica-se de forma clara a transferência de recursos públicos para 

entidades de direito privado, configurando a saída do Estado na prestação de serviços de 

natureza pública com a concomitante protagonização cada vez mais veemente das entidades 

de natureza privada nestes setores. 

Através de financiamento do Estado e com a concessão de privilégios, como a 

dispensa de licitação para o uso de bens públicos, as organizações sócias executam serviços 

públicos não estatais com fomento do Estado sob o pretexto de solução para as amarras da 

Administração Pública, o que muitas das vezes se apresenta como cenário favorável aos casos 

de corrupção, de desvio de verba, de ineficácia na prestação dos serviços, rotatividade dos 

funcionários tendo em vista o vinculo trabalhista precário, ou seja, como verdadeira burla ao 

regime jurídico público. 
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O fomento das atividades privadas pelo Poder Público visando a subsidiariedade do 

Estado para consagrar e fortalecer cada vez mais seu papel de incentivador das iniciativas 

privadas de utilidade pública, conforme acima delineado, se manifesta de forma clara na Lei 

das OS’s, como se verifica pela leitura dos dispositivos abaixo transcritos: 

 

Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e 

bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

§ 1
o 
São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as 

respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no contrato de gestão. 

§ 2
o 

Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do 

contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor 
cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. 

§ 3
o 

Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, 

dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do 

contrato de gestão. 

 

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por 

outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o 

patrimônio da União. 

Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do 

bem e expressa autorização do Poder Público. 

 

Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as 

organizações sociais, com ônus para a origem. 

§ 1
o 

Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor 

cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. 

§ 2
o 
Não  será  permitido  o  pagamento  de  vantagem  pecuniária  permanente    por 

organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de 

gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária 

de direção e assessoria. 

§ 3
o 

O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de 

origem,   quando   ocupante   de   cargo   de   primeiro   ou  de   segundo   escalão na 

organização social. 
 

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3
o
, para 

as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, quando houverreciprocidade e desde que a legislação 

local não contrarie os preceitos desta Lei e a legislação específica de âmbito federal. 

 

Desta maneira, resta exposto que para que a entidade seja receptora destes recursos e 

dos bens públicos 'não necessita demonstrar habilitação técnica ou econômico-financeira de 

qualquer espécie. Basta a concordância do Ministro da área (ou mesmo do titular do órgão  

que a supervisione). 

A ausência de licitação para a escolha de entidade privada que irá executar serviço 

público não estatal fere o principio constitucional da impessoalidade previsto no consagrado 

art. 37, caput da CRFB/1988, por mais que haja a necessidade do processo de contratação que 

deva ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, conforme determinado pelo Poder 

Judiciário no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923, uma vez que a 
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fiscalização do cumprimento do principio da impessoalidade aparenta enorme vagueza sem 

prévia licitação, não restando exposto e delineado pelo Poder Judiciário de qual maneira se dá 

a concretização da impessoalidade neste caso, dando margem a escolhas arbitrárias e pessoais. 

As formas de fomento promovidas pelo Poder Público se configuram como privilégios a 

serem usufruídos pelas Organizações Sociais, que apesar da natureza de direito privado se 

valem de recursos, orçamentos, bens e pessoal do Estado para executarem serviços 

de natureza pública, que anteriormente eram executados pela própria Administração Pública. 

Entretanto, na idealização e consecução do Estado Gerencial o Poder Público tem 

implementado meios de se retirar da esfera de execução das políticas públicas e disponibilizar 

o espaço para a iniciativa privado. 

Neste objetivo se verifica o exagero de benefícios concedidos a estas entidades 

privadas, uma vez que a descentralização tem como pressuposto a eficiência do Estado, porém 

por muitas vezes o que se conclui é que muitas pessoas privadas nascem tão-somente com o 

objetivo de serem qualificadas como Organizações Sociais para receberem as formas de 

fomento acima versadas. 

Assim, essas pessoas privadas exercem atividade pública sem prévio procedimento 

licitatório, com recebimento de verba, bens e servidores públicos. Verifica-se uma verdadeira 

burla aos procedimentos mais rígidos da Administração Pública na tentativa de flexibilizar tal 

rigidez, esquecendo-se do interesse público que é o objetivo fim da Administração Pública e 

focando-se no êxito do particular em ser signatário de contrato de gestão através do qual 

recebe incentivos tentadores na execução de serviço público. 

A apreciação da qualidade, da técnica e da capacidade da entidade em executar o 

serviço não merece a devida atenção neste caso, e sim as formas de atrair as entidades 

privadas em executar os serviços para que o Estado se retire do papel de executor. 

 

5 O DIREITO À SAÚDE PREVISTO SOB A ÓTICA SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO 

DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Os serviços púbicos previstos constitucionalmente serão de titularidade do Estado, de 

acordo com o art. 175 CF, nos seguintes termos: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a  

prestação de serviços públicos.” 
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Entretanto, o titular dos serviços públicos continua sendo o Poder Público, podendo o 

serviço ser prestado por particulares por meio de delegação, que pode ser definida pelos 

institutos da concessão ou da permissão, em que apenas o exercício da atividade é 

desenvolvido pelo particular, mantendo-se a sua titularidade ao Estado que pode retomar a 

atividade a qualquer tempo. 

Ao analisar os serviços públicos por esta ótica, a doutrina os divide em serviços 

públicos exclusivos do Estado e serviços públicos não exclusivos do Estado. 

Os primeiros são aqueles cuja titularidade pertence exclusivamente ao Poder Público e 

somente podem ser prestados pelos particulares por meio de concessão ou permissão. Já os 

segundos têm como titular tanto o Poder Público como os particulares, que não necessitam da 

delegação por parte do Estado para prestarem o serviço, mas em decorrência da natureza do 

serviço estão sujeitos ao controle pelo Poder de Polícia do Estado e são desenvolvidos muitas 

vezes sob o regime de fomento administrativo. 

Os serviços sociais são denominados como "não exclusivos" ou "não privativos" do 

Estado, pois tanto o Poder Público como a iniciativa privada podem prestar 

independentemente de concessão ou permissão, diferenciando-se dos serviços públicos 

privativos do Estado, como os dispostos no art. 21, XI e XII, da CF, e todos que devem ser 

prestados diretamente pelo Estado ou mediante concessão ou permissão. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 elenca quatro espécies de serviços sob os 

quais o Poder Público não possui a titularidade exclusiva, autorizando a prestação 

concomitante pela iniciativa privada. Estes serviços são os de saúde, de educação, de 

previdência social e de assistência social. 

No que concerne especificamente acerca da saúde, o constituinte brasileiro a positivou 

como direito social de todos os cidadãos e dever do Estado. Deve ser garantido 

 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. (Art. 196, Caput, da CRFB de 1988) 

 
 

A Constituição da República de 1988 estruturou capítulo sobre direito à saúde, 

alicerçado sobre a premissa de que este direito é universal, cabendo ao Estado o dever de 

realizar esta prestação, seja de forma direta ou através de sua transferência para o particular 

que realizará o serviço, segundo normas de direito público, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, conforme disposto especificamente no art. 197 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, in verbis: 
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Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 
 

Sendo assim, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, e é tarefa do 

Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

 

5.1 A complementariedade da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde. 

 

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

física ou jurídica de direito privado. 

No que diz respeito à atuação de pessoa de direito privado na execução dos serviços 

públicos de saúde, o debatido art. 199, §1º da CF dispõe que: 

 

Art. 199: A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

De acordo com o supracitado dispositivo constitucional se verifica de maneira clara que 

a iniciativa privada poderá atuar de maneira complementar, ou seja, de forma subsidiária à 

atuação pública, sem se preponderar ou sobrepor, somente para acrescentar e adicionar, nunca 

para substituir. 

Noutro giro, cabe registrar que a Administração Pública não tem a possibilidade de 

terceirizar a prestação de serviços fins sob sua titularidade, conforme preceituado por meio do 

Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, versa detalhadamente sobre 

o tema: 

Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e  

fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 

competência legal do órgão ou entidade. 

 
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de 

prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução 

indireta. 

 

§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo 

expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 
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Neste passo, de acordo com o disposto na legislação específica, somente as atividades- 

meio da Administração Pública podem ser terceirizadas através da contratação de empregados 

ou pessoa jurídica que forneça a mão de obra indireta na execução da atividade proposta. Já as 

atividades fins prestadas pelo Estado deverão ser executadas por servidores públicos providos 

nos cargos através de concurso público. 

Desta maneira, fica claro que o serviço público não exclusivo do Estado poderá ser 

prestado pelos particulares e será abarcado pelo regime jurídico de direito privado, sem perder 

o teor de relevância pública; assim como poderão ser executados diretamente pelo Estado 

através de seu quadro funcional, os servidores públicos concursados, e sob a égide do direito 

público. 

Já a inserção da iniciativa privada na prestação de serviços públicos, como a educação e 

a saúde, por exemplo, se dará de maneira complementar à atividade estatal, ao passo em que 

será desenvolvida de modo a somar com a atividade estatal já exercida. É uma forma de 

conferir o direito da livre iniciativa ao particular que deseja explorar o mercado, sem retirar a 

importância do serviço prestado, tendo em vista o interesse público inerente à sua natureza. 

O que se verifica é que há a possibilidade de prestação da atividade tanto pelos 

particulares quanto de forma direta pelo Estado, que por sua vez não tem aparato legal para 

terceirizar sua atividade fim. 

Entretanto, o que se pode constata ao analisar a realidade das politicas públicas de saúde, 

assunto abordado no presente trabalho, é a evidente tentativa de burla à Lei intentada pelo 

Poder Público por meio dos contratos de gestão com as entidades do Terceiro Setor ao as 

qualificarem como Organizações Sociais. 

De acordo com a Lei 9.637 de 15 de maio de 1998 se torna possível que mediante ato do 

Chefe do Poder Executivo as organizações sociais absorvam atividades que antes eram da 

Administração Pública, além de gerir e aplicar recursos a elas destinados na Lei  

Orçamentária, sem submeter-se às limitações anteriormente direcionadas às entidades 

administrativas estatais. 

Não se trata da inciativa privada explorando atividade pública não exclusiva do Estado, 

pelo contrario, se trata de entidades sem fins lucrativos que exercem atividades deste caráter, 

entretanto estabelecem contrato de gestão com o Poder Público no fito de receberem verba, 

pessoal e bens da Administração Pública em prol da execução destes serviços. 

Assim, o Estado retira a prestação desses serviços cada vez mais de seu núcleo central e 

aumenta o fomento dessas atividades para que os particulares as exerçam. 
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Noutro giro, conforme o disposto no art. 197 da Constituição da República Federativa 

Brasileira, o Poder Público tratará acerca das ações e serviços de saúde nos termos da Lei, 

dispondo sobre sua regulamentação e fiscalização. 

Neste passo, a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para  

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, preceitua que: 

 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 

estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 

medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

(...) 

 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

caráter complementar. 

 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa 

privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

 
 

A legislação se posiciona de forma clara e indubitável quando trata a iniciativa privada 

no campo da saúde como atuação em caráter de complementariedade, não de substituição ao 

Poder Público. 

Neste passo, não fica ao arbítrio do Administrador Público, com base nos ideais e planos 

influenciados pela política neoliberal e preconizada pelo Plano Diretor de Reforma do Estado, 

seguir sua orientação político - ideológica para orientar de qual modo o Poder Público irá  

atuar na execução das políticas públicas de saúde. 

Não há margem de liberalidade para o Poder Executivo aplicar a Lei seguindo a ideia de 

que a eficiência do modelo de estado neoliberal estaria atrelado à retirada do Poder Público da 

execução das politicas públicas de saúde, com a consequente e posterior inserção das pessoas 

jurídicas de direito privado, pois o dinamismo inerente à sua atividade propiciaria a eficiência 

almejada pela sociedade. 

Pelo contrário, de acordo com o disposto na Lei 8.080 de 1990 o papel da iniciativa 

privada será secundário, visto que a legislação prevê que o Sistema Único de Saúde a ela 
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poderá recorrer nos casos em que seus meios de viabilizar e efetivar os serviços de saúde aos 

cidadãos forem insuficientes. 

Não restam dúvidas acerca do caráter complementar e acessório da execução indireta 

dos serviços de saúde realizados pelas pessoas de direito privado, o que se verifica través da 

exegese da Constituição Brasileira e dos artigos da Lei do SUS acima delineados. 

Há uma evidente discriminação arbitrária na escolha da entidade filantrópica, pois não é 

possível encontrar na lei a razão que adequada para justificar a escolha feita pelo Poder 

Público em selecionar uma entidade em detrimento de outra. 

É o que ocorre através do disposto na Lei 9.637 de 15 de maio de 1998, que não oferece 

nenhuma razão para justificar a celebração de contrato de gestão com as organizações sociais, 

bem assim a destinação de recursos orçamentários e de bens públicos móveis e imóveis a elas, 

tudo com dispensa de licitação. 

Desta maneira, de acordo com o já debatido no presente trabalho, resta violado o 

princípio da licitação, através do inciso XXIV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 com a redação que lhe foi conferida pelo artigo 1º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998. 

Em consequência os princípios administrativos do interesse público e da impessoalidade 

também são feridos de morte, uma vez que se aparenta mais que o legislador se preocupou em 

beneficiar a pessoa privada do que a população em geral ao contratar sem licitação com 

entidade da qual não tem conhecimento técnico e qualitativo. 

Por mais que a decisão da ADI nº 1.923 pelo Supremo Tribunal Federal tenha 

determinado regras que visem a impessoalidade e a objetividade ao procedimento prévio ao 

contrato de gestão, a licitação ainda é dispensada e, como veremos, a eficiência na escolha das 

organizações sociais não tem sido a consequência deste processo, haja vista os casos de 

corrupção e ausência de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, como será visto 

adiante no presente estudo. 

 

5.2 Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas. 

 

 

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são serviços públicos de saúde que 

integram as redes de urgência e emergência que constituem o componente pré-hospitalar fixo 

e estão implantadas em locais estratégicos, em conformidade com a Política Nacional de 

Atenção às Urgências. 
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O objetivo principal destas unidades é o de atender a população com pronto 

atendimento e exames correlatos a fim de reduzir o tempo de espera para realização dos 

mesmos, no intento de evitar o deslocamento desnecessário e excessivo dos usuários, de 

melhorar o atendimento assistencial e diminuir a sobrecarga das unidades hospitalares 

estaduais. 

São estruturas de complexidade intermediária, situando-se entre as unidades básicas 

de saúde e os serviços de emergência hospitalares, com acolhimento e classificação de risco 

em todas as unidades, tendo como atividade fim o atendimento ao usuário quanto aos  

cuidados de saúde. 

Para que haja o efetivo funcionamento das unidades é necessário que as estruturas 

físicas e lógicas, bem como os processos, permaneçam interligadas de forma que o 

funcionamento de um componente interfira em todo o conjunto e no resultado final da 

prestação do serviço. 

A gestão e operação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h foram 

concebidas de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, já nos moldes da 

Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (HUMANIZASUS), com a 

vinculação a metas quantitativas e indicadores de desempenho. 

O HUMANIZASUS é a Política Nacional de Humanização criada em 2003, que 

segundo o Ministério da Saúde, tem como objetivo efetivar os princípios do SUS no cotidiano 

das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas 

solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. 

De acordo com a concepção do Poder Público, é necessário reorientar o modelo de 

gerenciamento dos serviços de saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos 

serviços para proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos 

de trabalho associados à elevada satisfação do usuário. 

Para atingir este objetivo, a Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro passou a 

utilizar as Organizações Sociais, entidades sem fins lucrativos, para gerir de forma 

compartilhada as Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h, localizadas no Estado do Rio 

de Janeiro, materializando por meio de contratos de gestão os ideais neoliberais norteadores 

da ideologia de Estado Gerencial presente no Programa de Publicização Nacional previsto do 

PDRAE. 

Segundo o Ministério da Saúde as UPAS devem funcionar 24 horas por dia, sete dias 

por semana, e são voltadas para a resolução de grande parte das urgências e emergências, 
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como problemas mais corriqueiros que acometem os pacientes, dentre eles: pressão e febre 

alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. 

Devem estar equipadas com os serviços de Raio X, eletrocardiografia, pediatria, 

laboratório de exames e leitos de observação a fim de que nas localidades em que se situam 

atendam 97% dos casos da região e os solucionem dentro da própria unidade. Se houver 

necessidade, após o atendimento do paciente pela equipe médica da unidade, poderá ser 

promovido seu encaminhamento a outro hospital em decorrência da gravidade de seu caso, 

haja vista o fato da UPA ser especializada em atendimento de emergências e urgências mais 

simplificadas. 

Desta maneira o Ministério da Saúde dispõe que o objetivo central deste modelo de 

unidade de atendimento de saúde é o de “diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, 

evitando que casos que possam ser resolvidos nas UPAS, ou unidades básicas de saúde, sejam 

encaminhados para as unidades hospitalares”. 

 

5.3 O Instituto Lagos – Rio. 

 

 

No edital de seleção ora analisado, realizado no ano de 2012, a Organização Social 

selecionada para prestar os serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento de Niterói 

foi o Instituto Lagos - Rio, que foi fundado no dia 16 de dezembro de 2005 e qualificada de 

forma definitiva como organização social de saúde com área de atuação em Unidades de 

Pronto Atendimento (OSS- UPA 24h) em 09 de julho de 2012 e se intitula como uma  

entidade sem fins lucrativos com princípio vestibular voltado ao aperfeiçoamento e 

modernização da máquina estatal. 

Este Instituto do Terceiro Setor foi qualificado como Organização Social pela 

Resolução Conjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro -  

SEPLAG/SES Nº 201 DE 09 DE JULHO DE 2012 – publicada no Diário Oficial do Estado  

do Rio de Janeiro no dia 10 de Julho de 2012 (Ano XXXVIII – nº 124 parte I). 

Através desta Resolução o Secretário de estado de Planejamento e Gestão e o 

Secretário de estado de saúde deferiram a qualificação definitiva da Entidade sem fins 

lucrativos INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, sendo esta qualificação restrita para atuação na 

área unidades de pronto atendimento - UPA 24H (OSS - UPA 24H), no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro. 
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No ano de 2012, mesmo ano em que o Instituto Lagos – Rio foi qualificado como 

organização social pela conveniência e oportunidade do Poder Público através de Ato dos 

Secretários de estado, foi publicado o edital de seleção nº 003/2012, que elaborou e promoveu 

o processo público de escolha de Organização Social para gerenciar os serviços de saúde no 

Lote único de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas do Estado do Rio de Janeiro 

por entidade sem fins lucrativos qualificada como OS. 

O Instituto Lagos – Rio foi o vencedor do processo de escolha, tendo a Comissão 

Especial de Seleção pulicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o resultado final 

processo seletivo no dia 11 de junho de 2012 (Ano XXXVIII, nº 124 Parte I). 

Conforme se verifica, a entidade sem fins lucrativos somente foi definitivamente 

qualificada como organização social após participar do processo de seleção, haja vista que a 

Lei Ordinária n º 6.043 de 19 de setembro de 2011 estabelece a possibilidade de qualificação 

provisória da entidade como organização social para viabilizar sua participação em processo 

público de seleção, conforme abaixo transcrito: 

 

Art. 2º Para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à 

qualificação como organização social, exige-se a comprovação do registro de seus 

atos constitutivos dispondo sobre: 

I - natureza social de seus objetivos relativos à área da saúde; 
II - finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, vedada a sua 

distribuição entre os seus sócios, associados, conselheiros, diretores ou doadores; 

III - previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de 

direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, definidos nos 

termos do Estatuto, assegurando àquela composição e atribuições normativas e de 

controles básicos previstos nesta Lei; 

IV - composição e atribuições da diretoria executiva; 

V - proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 

associado, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou membros da entidade; 

VI - em caso de extinção ou desqualificação da entidade, previsão de incorporação 

integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem 

como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio do 

Estado ou ao de outra organização social qualificada a qual tenha, 

preferencialmente, o mesmo objeto, na forma desta Lei, na proporção dos recursos e 

bens por este alocados por meio do contrato de gestão; 

VII - obrigatoriedade de publicação anual de síntese do relatório de gestão e do 

balanço no Diário Oficial do Estado e, de forma completa, no sítio eletrônico da 

organização social; 

VIII - no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 

estatuto; 

IX - previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 

representantes do Poder Público e de membros da sociedade civil, de notória 

capacidade profissional e idoneidade moral. 

§1º O Poder Público verificará, no local, a existência e a adequação da sede ou filial 

da Organização Social situada no Estado do Rio de Janeiro, antes de firmar o 

contrato de gestão com a mesma. 
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§2º O edital de seleção poderá estabelecer que os requisitos previstos nos incisos III, 

V, VI, VII e IX deste artigo, bem como os requisitos do art. 6º desta Lei, sejam 

introduzidos no estatuto da entidade como condição para assinatura do contrato de 

gestão, admitida a qualificação provisória para participação no processo seletivo  

com cumprimento dos demais requisitos. 

 

Desta maneira, foi possível a participação do Instituto no processo de seleção 

promovido pela Secretária de Estado e Saúde, ocorrendo sua posterior qualificação definitiva 

como Organização Social. 

O Instituto Lagos – Rio passou a gerir o Lote único de 05 (cinco) unidades de pronto 

atendimento que engloba as regiões de São Gonçalo – divida em São Gonçalo I e  São 

Gonçalo II, Niterói, Itaboraí e São Pedro da Aldeia. 

Assim, após a homologação do edital de seleção nº 003/2012 promovido pela 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o Instituto Lagos – Rio foi a entidade sem 

fins lucrativos vencedora do certame, posteriormente ocorrendo a conversão de sua 

qualificação provisória como Organização Social para definitiva, de acordo com a Resolução 

Conjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro - SEPLAG/SES Nº 201 

DE 09 DE JULHO DE 2012. 

Em seguida, foi celebrado o contrato de gestão nº 024/2012, celebrado entre o Estado 

do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Lagos – Rio. 

Deste modo a entidade se tornou o gestor dos serviços de saúde na Unidade Pronto 

Atendimento localizada em Niterói, no bairro Fonseca. 

 

6. CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO GERENCIAL ATRAVÉS DA GESTÃO DAS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 

 

No Edital de Seleção objeto de análise, se verifica claramente o objetivo do Poder 

Público em celebrar o contrato de gestão do qual o Instituto Lagos – Rio foi a entidade 

vencedora e, consequentemente, contratada. 

No item “Justificativa” constante nas páginas 11 e 12 o Poder Executivo declara, nos 

seguintes temos: 

 

Com estas ações, SES/RJ não precisará se incumbir da contratação de médicos, 

funcionários administrativos, de serviços de agendamento e na aquisição de insumos 

para o funcionamento dos serviços. Adicionalmente, estará garantida maior  

agilidade e eficiência no atendimento à população, promovendo economia nos 

processos de trabalho”. (Edital de Seleção 003/ 2012) 
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Já no texto do contrato de gestão, se verifica dentre as obrigações da contratada, a de 

responder civil e criminalmente pelo risco de sua atividade, além de se responsabilizar por 

todos os ônus, encargos, obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer 

outras previstas na legislação em vigor. 

A contratada também é responsável pela contratação e pagamento dos trabalhadores 

necessários à efetivação do serviço, como será devidamente analisado. 

Em sua cláusula quarta, que trata sobre as obrigações do contratante, se estabelece que 

para a execução dos serviços objetos do contrato de gestão, a contratante se obriga a: 

 

4.2 Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste contrato de 

gestão nos termos do anexo I do Edital, a partir da efetiva assunção do objeto pela 

contratada. 

4.3 Programar n orçamento, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do 

presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários para fins de custeio da 

execução do objeto contratual. 

4.4 Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.043 

de 19 de setembro de 2011 mediante Termo de Permissão de Uso 

(...) 

4.5 Promover a cessão de servidores públicos para a contratada, nos termos do art. 

14 da Lei nº 6.043/2011, desde que haja requerimento desta, autorização do Poder 

Público para a cessão e concordância do funcionário”. (Edital de Seleção 003/ 2012) 

 

 
 

De outro lado, o Poder Público se obriga à disponibilização dos meios necessários à 

execução do contrato, através de responsabilidades como a programação do orçamento para o 

custeio da execução do objeto do contrato, a permissão do uso de bens móveis e imóveis, a 

cessão de servidores e ao repasse de recursos financeiros. 

Convém registrar que se demonstram de maneira evidente os meios e condições 

necessárias para a construção do cenário oportuno em que o Poder Público se retira de forma 

notória de seu originário campo de responsabilidade, ou seja, a prestação do serviço de saúde, 

que, não se pode olvidar, deve ser prestado somente de forma complementar pela iniciativa 

privada. 

A programação no orçamento dos recursos destinados ao custeio do objeto contratual, 

a permissão de uso de bens móveis e imóveis e a cessão de servidores públicos para as 

organizações sociais se demonstram como instrumentos imoderados de incentivo ao setor 

privado na execução dos serviços de saúde que são de titularidade originária do estado. 

Com a execução dos serviços pelo particular o estado se exime de agir sob a égide das 

normas de direito público que visam garantir os princípios constitucionais da Administração 

Pública, dos quais a impessoalidade já se encontra ferida de morte desde o início, uma vez 
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que a qualificação da entidade sem fins lucrativos pelo poder publico se dá em caráter 

discricionário, por meio de oportunidade e conveniência do Ministro da área. 

Desta maneira o estado se retira da execução do serviço público e se posiciona como 

fomentador, não mais como executor direto de seu dever constitucional, ao passo em que o 

Terceiro Setor se responsabiliza e se compromete com a concretização da politica púbica de 

saúde a todos os cidadãos as custas do fomento publico. 

Por meio da análise do Edital de seleção nº 003/2012 e do Contrato de Gestão n º 

024/2012 se verifica as formas de incentivo do Poder Público ao Instituto Lagos – Rio na 

execução dos serviços de saúde prestados pela mesma, configurando nitidamente a construção 

deste modelo de gestão em que o Terceiro Setor, antes visto como uma forma de reação da 

sociedade civil ante a incapacidade do estado em garantir de forma plena aos cidadãos o 

acesso aos seus direitos sociais, passa a ser fomentado e incentivado de formas desmedidas 

pelo Poder Público, no intento de se eximir de suas responsabilidades para com a população. 

Esta tentativa de agir de maneira subsidiária, publicizando os serviços públicos não 

estatais, se manifesta categoricamente através dos instrumentos públicos ora analisados, 

demonstrando a violenta afronta à regra constitucional de complementariedade da iniciativa 

privada nos serviços de saúde. 

Uma das formas nítidas de fusão entre o setor público e o privado neste caso se 

constata através do repasse de recursos financeiros. No caso em específico, este tema é tratado 

de maneira genérica no Edital de Seleção, restringindo-se a dispor sobre a existência da 

transferência de recursos da Contratante para a Contratada, sem especificações acerca dos 

valores, haja vista o contrato de gestão ainda não ter sido celebrado pela ausência de vencedor 

do certame. 

Já no contrato de gestão em tela, a contratante ficará encarregada proceder ao 

pagamento das despesas decorrentes da celebração contratual, que correrá por conta dos 

recursos de Dotação Orçamentária provenientes do Fundo Estadual de Saúde (Unidade 

Orçamentária 2991). 

O contrato dispõe que seu valor total se dividirá em valores mensais a serem 

repassados ao Instituto Lagos – Rio, no valor de R$ 1.574.886,43 ( um milhão quinhentos e 

setenta e quatro mil reais oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), 

totalizando o montante de R$ 18.978.637,11 (dezoito milhões novecentos e setenta e oito mil 

seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos) como valor global. 
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A partir destes dados se verifica que o objeto do contrato versa sobre um serviço 

público demasiadamente custoso ao Estado do Rio de Janeiro e de tamanha importância para  

a eficiência e funcionamento do Sistema Único de Saúde. 

A gestão destes serviços e estes vultosos valores são repassados à inciativa privada, 

tornando-se fácil alvo de desvio de verba pública e atraente oportunidade para fraudes e 

corrupção. 

Esta simbiose entre público e privado trouxe consigo consequências que não se 

mostram satisfatórias, pelo contrário, revelam a precarização dos serviços públicos de saúde 

no Estado do Rio de Janeiro, haja vista os escândalos sobre as fraudes ocorridas em meio a 

execução dos contratos de gestão, o posicionamento da classe médica contra esta maneira de 

terceirização do SUS, os resultados do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas e 

pela Assembleia Legislativa, dentre outros exemplos, conforme será analisado. 

 

6.1 Burla à norma constitucional de obrigatoriedade do concurso público. 

 

 

A partir da promulgação da CRFB/1988 a Administração Pública se viu obrigada a 

realizar concurso público para preencher seu quadro de pessoal, conforme resta claro no art. 

37, inciso II da CRFB/88: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

 
 

Com a inserção das organizações sociais no sistema de gestão da saúde pública o 

estado não se vê mais vinculado a esta premissa para preenchimento dos cargos de quadro de 

servidores. Com isto, ocorre a desobrigação do ônus de realizar concurso público e proceder 

ao provimento dos cargos nas vagas. 

Sob a ótica neoliberal aparenta ser vantajoso para a Administração Pública, uma vez 

que o servidor público estatutário dispõe de garantias, como a estabilidade - a partir da qual o 

servidor que preencha as condições para se tornar estável não poderá ser exonerado ad nutum, 
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bem como não poderá ser demitido sem que tenha sido apurada infração em processo 

administrativo ou judicial que fundamente a aplicação desta pena. 

Entretanto, a partir da introdução das OS’s na execução das politicas públicas do 

estado, o Poder Público não se vê mais na obrigação de proceder a realização do concurso 

público, devendo a organização social contratada se encarregar pela contratação da mão de 

obra necessária para executar o objeto do contrato de gestão, que se dará por meio de contrato 

de trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Neste caso, o serviço público será executado por mão de obra regida por vínculo de 

trabalho precário, ou seja, por empregado celetista, não mais por funcionário publico 

selecionado através de concurso público promovido pelo estado e regido por estatuto próprio. 

Através do disposto no contrato de gestão analisado no presente trabalho, se constata o 

objetivo da Administração Pública em se desincumbir de qualquer amarra aos princípios da 

Administração Pública, especificamente neste caso, o da impessoalidade, que dá sustento à 

obrigação do concurso púbico para provimento dos servidores que prestarão os serviços sob 

encargo do estado: 

 

Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal  

necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da CONTRATADA, 

ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos socais e 

obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em  

juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes 

ou futuras, desde que os repasses financeiros tenham obedecido ao cronograma 

estabelecido entre as partes. Caso o referido cronograma não tenha sido obedecido, o 

descumprimento só acarretará a responsabilidade da CONTRATANTE, se for causa 

direta ao não pagamento dos encargos sociais e das obrigações trabalhistas.  

(Contrato de gestão nº 024/2012, p. 11) 

 
 

Ora vejamos, esta exclusiva responsabilidade da Contratante no que diz respeito aos 

encargos trabalhistas advindos das relações de emprego que mantem com os funcionários 

destinados à execução dos serviços objeto do contrato de gestão se contrapõe à regra prevista 

no art. 37, inciso II da CRFB de 1988. 

A escusa e o aparato para se desvencilhar da responsabilidade pelo pessoal que 

compõe a equipe de trabalhadores das unidades é tanta que o item 3.30, da Cláusula   Terceira 

– que trata das obrigações da contratada, prevê de forma objetiva a maneira encontrada pelo 

estado de se respaldar para que sofra o menor prejuízo possível, nos casos em que houver 

possível demanda judicial versando sobre vinculo empregatício, como se pode verificar: 
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“Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da 

execução do presente CONTRATO DE GESTÃO que resulte no ajuizamento de 

reclamação trabalhista, com a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no pólo passivo 

como responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas 

vincendas, o correspondente ao montante dos valores em cobrança, que serão 

complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. A 

previsão de retenção engloba também qualquer ação que o Poder Público figure 

como réu por condutas ilícitas ou danosas praticadas pelos agentes da 

CONTRATADA”. (Contrato de gestão nº 024/2012, p. 18) 

 
 

Neste passo, resta evidente a tentativa de diminuir o aparelho estatal a fim de 

concretizar os ideais da administração gerencial. O estado transfere às organizações sociais a 

responsabilidade pela administração das UPAS e em consequência possibilita e existência da 

prestação de um serviço publico não estatal por uma entidade privada que somente mantém 

relações de trabalho pautadas em vinculo empregatício, não estatutário, com seus 

profissionais, burlando de maneira clara a regra do concurso público, sendo neste quesito que 

reside a excentricidade do cenário estudado. 

Importante ressaltar que não se está discutindo acerca da possibilidade de mão de obra 

celetista exercer serviços públicos, haja vista que desde e a introdução do Decreto nº 200 de 

1967 esta previsão se encontra disposta no ordenamento jurídico, como se pode verificar pela 

transcrição do art. 10, alínea “c”, §7º: 

 
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada.§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos 

principais: 

[...] 

 

c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou 

concessões.[...] 

 

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 

mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. 

 

 

 

É sabido que a Administração Pública poderá delegar os serviços públicos por meio da 

concessão ou permissão, e até mesmo terceirizar as atividades meio de seus serviços. 

Entretanto, na realidade em tela discutida, se encontra a peculiaridade de que a execução do 

serviço vem sendo realizada por entidade sem fins lucrativos que recebe vultosos incentivos 

do Poder Público, como dinheiro, móveis, imóveis e mão de obra, sem ao menos ter 

participado de processo licitatório prévio para ser escolhida. 



47  

A verba utilizada para o fomento das atividades, e consequentemente para o 

pagamento dos trabalhadores, provém destes recursos previstos em dotação orçamentária. 

Ou seja, os recursos financeiros provenientes do estado são repassados à organização 

social para que a mesma contrate e remunere sua equipe técnica que executa atividade pública 

não estatal, ao passo que, por mais que a Administração Pública seja indiretamente a fonte 

mantenedora e pagadora dos gastos de manutenção das OS’s, inclusive os salários dos 

empregados, esta não mantém vínculo ou encargo algum com os trabalhadores – configurando 

caso evidente de terceirização dos serviços públicos sem ao menos a realização de processo 

licitatório, manifestando-se como maneira clara de escapatória do Poder Público das regras 

impostas ao mesmo que objetiva, manter a moralidade pública, a impessoalidade e a  

eficiência do sistema público de gerenciamento dos serviços e funções estatais. 

 

6.2 Ausência de licitação prévia ao contrato de gestão. 

 

 

A licitação é procedimento prévio à aquisição de bens ou serviços pelo Poder Público  

e se apresenta como um instrumento fundamental na preservação e consolidação do princípio 

da igualdade de todos perante a lei. 

É uma forma da gestão pública agir com equidistância, proporcionando aos 

interessados ampla transparência dos atos, ao mesmo passo em que garante o respeito aos 

princípios norteadores da Administração Pública. Surge então, como uma maneira correta e 

eficiente de utilização do dinheiro público, visando evitar o desperdício e a corrupção. 

Em matéria constitucional, o processo licitatório está previsto no artigo 37, inciso  

XXI, da CRFB de 1988, que dispõe acerca da obrigação imposta à Administração Pública 

Direta ou Indireta; ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios o respeito aos princípios da 

impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade, e, além disso, que as contratações de 

obras, serviços, compras e alienações realizadas por meio de licitação pública, também 

respeitem tais princípios e proporcionem igualdade a todos os participantes do trâmite 

licitatório, consolidando a equidistância. 

O renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles (2011, p. 364) conceitua o processo 

licitatório como: 

 
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 

procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes 

para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos 
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os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos. 

 
 

No intuito de regular a forma de contratação das Organizações Sociais com as quais o 

Poder Público irá realizar contrato de gestão, a Administração Pública realiza processo de 

seleção público, objetivo e impessoal, conforme anteriormente abordado. 

Por meio deste processo a organização social será avaliada em três critérios: proposta 

de modelo gerencial/assistencial, proposta de atividades voltadas à qualidade e qualificação 

técnica. [vide anexo IX do Edital de seleção nº 003/2012]. 

A vencedora do certame para gerenciamento da atividade pública não estatal objeto do 

contrato de gestão apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária 

do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, relatório pertinente à 

execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondentes ao exercício 

financeiro. 

Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão deverão ser analisados 

periodicamente por comissão de avaliação, indicada ela autoridade supervisora da área 

correspondente, devendo a Comissão encaminhar à autoridade supervisora relatório 

conclusivo sobre a avaliação procedida. 

Caso os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato se cientifique acerca  

de alguma irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens públicos pela 

organização social com a qual estabeleceu o contrato de gestão, estarão incumbidos de dar 

conhecimento ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. 

No caso em tela, conforme a cláusula Décima Segunda que trata do acompanhamento, 

avaliação e fiscalização do contrato de gestão nº 024/2012, o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do contrato de gestão serão efetuados pela Secretaria de Estado, já a 

execução será efetuada por intermédio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 

nomeada pelo Secretário de Estado de Saúde. 

Ao Tribunal de Contas serão encaminhadas a síntese do relatório de gestão e do 

balanço da Organização Social e a prestação de contas anual. 

Se verifica que a responsabilidade direta da fiscalização, avaliação e acompanhamento 

do contrato de gestão é da Secretaria de Estado e Saúde. 

Desta maneira, um contrato de gestão no valor total de R$ 18.978.637,11 reais não é 

precedido de licitação e sua fiscalização fica a encargo da Secretaria de Saúde do Estado, 
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devendo os relatórios e a prestação de contas serem encaminhados ao Tribunal de Contas de 

forma a posteriori. 

Entretanto, analisando a realidade fática do Estado do Rio de Janeiro esta forma de 

fiscalização não tem sido efetiva, conforme se verifica pelas auditorias realizadas pelo 

TCE/RJ desde o ano de 2011. 

 

6.3 Repercussão do modelo gerencial adotado na realidade da saúde pública brasileira 

 

 

Como anteriormente abordado, o modelo de Estado Gerencial visa publicizar os 

serviços públicos em razão da ideia de que a iniciativa privada possui a melhor forma de 

gestão - aquela que trará maior eficiência na execução das atividades e consequentemente 

diminuirá a máquina estatal para que a mesma se posicione na função de gestora e não mais  

no papel de execução. 

No Brasil, com a inserção das organizações sociais na realização de serviços públicos  

a partir do vultoso fomento estatal, se têm verificado as características marcantes de um 

modelo de gestão patrimonialista, no qual se constata uma fusão entre público e privado cada 

vez mais veemente e sem a inocência da teoria ideológica. 

No que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, 10 organizações sociais administram 

45 unidades de saúde do estado, tendo sido iniciado um árduo trabalho de investigação, 

realizado principalmente pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Durante o processo investigatório, das 10 entidades atuantes, 8 foram objeto de 

investigação e todas apresentaram casos de irregularidade. O próprio presidente do Sindicato 

dos Médicos do Rio de Janeiro - SinMed/RJ, Jorge Darze, em notícia publicada no site oficial 

do referido sindicato, se posicionou sobre a caótica situação e ao se referir acerca do que foi 

informado pelo órgão auxiliar do poder legislativo declarou que a    “insuficiência de mão-de- 

obra, falta de equipamentos de proteção individual e destinação incorreta de resíduos 

hospitalares são alguns dos erros que o TCE encontrou na atuação dessas OSs.” 
3
 

No âmbito municipal o Tribunal de Contas do Município - TCM identificou 

irregularidades cometidas por todas as OS’s contratadas e já constatou um potencial dano 

financeiro de R$ 78 milhões ao erário municipal em apenas um ano de vigência de 12 dos 

mais de 50 contratos já celebrados. 

 

 
 

3 
Conteúdo disponível em http://www.sinmedrj.org.br/informativos. Acesso em 20 de julho de 2016. 

http://www.sinmedrj.org.br/informativos
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De acordo com as inspeções do TCM se constata a antieconomicidade do modelo, que 

vem demonstrando o sobrepreço em diversos serviços prestados. De acordo com os dados do 

TCM há o sobrepreço de 58% na limpeza e 51% n fornecimento de gazes medicinais das 

UPAs Cidade de Deus e Vila Kennedy; 44% na vigilância; 77% na limpeza e 54% nas 

refeições da Maternidade Maria Amélia; 66% no valor das aquisições de medicamentos do 

CER Leblon, e inúmeros outros que poderiam ser citados aqui. 

No caso em específico da Maternidade Maria Amélia foi verificado até mesmo o 

favorecimento na escolha de contratação de serviços terceirizados pela organização em razão 

de familiaridade com os sócios da empresa contratada, tendo sido firmado nove contratos 

emergenciais de assessoria técnica com consultorias cujos sócios eram parentes de gestores da 

própria OS. 

Já a OS que gere o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, efetuou 

pagamentos indevidos referentes a diversos serviços quando o Hospital sequer havia sido 

inaugurado. 

Outro caso evidente do não funcionamento do modelo de gestão adotado pelo 

município e da facilidade com que as fraudes são cometidas pelos gestores dentro deste 

sistema, pode ser nitidamente verificado através da prisão dos responsáveis pela OS 

denominada Biotech dos hospitais municipais Pedro II e Acari, na denominada Operação Ilha 

Fiscal, empreendida pelo Ministério Público do Estado, por meio da qual está sendo 

investigado o desvio de R$ 48 milhões de reais da verba repassada pelo Poder Público como 

forma de fomento. 

Segundo informações das investigações do Ministério Público Estadual do Rio de 

Janeiro a Biotech havia combinado com oito empresas o valor superfaturado de material 

comprado para estes hospitais citados, tendo ocorrido até mesmo o superfaturamento de mais de 

1.000% por cento em alguns produtos. 

Neste caso em tela, os responsáveis pela organização social, ora investigados pelo 

MP/RJ, também eram os empresários donos da empresa GPS, que no ano de 2007 venceu 

processo licitatório da Prefeitura do Rio de Janeiro para gerir alguns hospitais públicos, dentre eles 

o Hospital de Acari. 

Em decorrência dos problemas na unidade, que permaneceram apesar da mudança da 

gestão, a Prefeitura decidiu substituir a empresa GPS por uma organização social, sob o argumento 

de transmitir maior eficiência e transparência ao sistema. 
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Desta maneira, no início de 2015 a organização social Biotech passou a substituir  a 

empresa GPS no Hospital de Acari. Entretanto, ocorre que os empresários donos da empresa GPS 

são também os donos da Organização Social Biotech, a mesma OS que assumiu o Hospital Pedro 

II, em Santa Cruz no ano de 2012. 

Assim, se manifesta de maneira evidente que o sistema de gestão da saúde pública no Rio 

de Janeiro, se manifesta falho e insustentável. Na realidade acima delineada é fácil constatar a 

criação de uma entidade sem fins lucrativos tão somente com o proposito de lograr sua 

qualificação como organização social pelo Poder Público a fim de ser a destinatária de recursos 

públicos de enorme quantia, que poderão ser alvo de desvio e fonte de corrupção. 

Portanto, as formas de fraude se demonstram simples de serem realizadas em meio a 

esta fusão entre administração pública e privada por meio da qual vultosas verbas são 

repassadas às entidades que originalmente são intituladas sem fins lucrativos, entretanto são 

objetos de investigações de desvio de verba, dentre outros crimes. 

 
6.4 Controle e fiscalização externa exercidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Quanto à atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ, em 

meio à realidade da saúde pública do estado e inserido neste contexto ao exercer seu poder de 

controle e fiscalização da Administração Pública, deu inicio a uma investigação minuciosa, ou 

seja, uma devassa dos contratos de seis Organizações Sociais que administram hospitais 

estaduais do Rio de Janeiro. 

De acordo com o TCE as investigações se dão em prol de evitar que o governo do 

estado continue repassando recursos públicos às organizações sociais que descumprem metas 

contratuais. 

Em auditoria realizada em 2014 pelo TCE/RJ já havia sido verificado casos de 

hospitais com leitos em condição irregular, sem medicamentos para distribuição e abrigo 

inadequado de resíduos hospitalares. 

Em 2015 foram feitas auditorias para fiscalizar a área de pessoal de todos os hospitais 

do estado, incluindo os administrados pelas OS’s, tendo sido identificadas falhas como baixo 

número de funcionários para atender a população, inexistência de escalas ou plantões dos 

profissionais e de controle diário de presença das equipes de saúde. 
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O procedimento de intensificar o controle sobre essas entidades foi decidido pelo 

presidente do TCE/RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, em razão do agravamento da crise na 

saúde do estado no início do ano de 2016, segundo relata o próprio em matéria publicada no 

site do TCE: 

 

Desde 2011, o Tribunal de Contas vem auditando a área de saúde, inclusive 
contratos feitos com organizações sociais e a gestão de pessoal na Secretaria de 
Estado da Saúde. Em Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), verificamos, por 
exemplo, que faltam aparelhos de refrigeração e revestimento de proteção na área de 

radiologia. 
4
 

 

Durante o trabalho de investigação realizado pelo TCE/RJ seis organizações sociais 

que gerem 15 hospitais estaduais estão tendo os contratos de gestão fiscalizados, sendo estas 

as seguintes entidades: Pró Saúde, Associação Congregação de Santa Catarina, Associação 

Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, Hospital Maternidade Therezinha de 

Jesus, Instituto D'Or e Instituto Sócrates Guanaes. 

De acordo com o Tribunal os resultados das auditorias que vêm sendo realizadas desde 

o ano de 2011 serão fornecidos à Comissão Especial da Assembleia Legislativa (Alerj), que 

conforme já exposto, foi criada para analisar os contratos do governo estadual com as OSs. 

Desta maneira, o objetivo da devassa que vem sendo feita pelo Tribunal de Contas é o 

de evitar que o estado continue repassando verbas às organizações sociais que vem 

descumprindo as metas contratuais ao longo da execução dos contratos, ou seja, configurando 

as falhas deste modelo de gestão adotado pelo Poder Público que não vem apresentando 

resultados satisfatórios à demanda dos cidadãos. 

 

6.5 Controle e fiscalização externa exercidos pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

No presente ano de 2016, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – 

ALERJ determinou a instituição de auditoria para a investigação dos contratos de gestão das 

organizações sociais com o Governo do Estado do Rio de Janeiro através das comissões de 

Orçamento e Tributação da ALERJ, presididas pelos deputados Pedro Fernandes (PMDB) e 

Luiz Paulo (PSDB), respectivamente. 

Conforme verificado durante a realização da auditoria, a partir do ano de 2010 o 

sistema de gestão da saúde pública pelas OS’s foi adotado no Estado do Rio de Janeiro com  a 

4 
Conteúdo disponível em http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/todas-noticias. Acesso em 13 de julho de 2016. 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/todas-noticias


53  

finalidade de garantir economia ao Estado, porém, causou um custo de R$ 2,2 bilhões aos 

cofres estaduais em 2015. 

Neste passo, apesar do gasto elevado, as OSs não alcançaram 66,67% das metas de 

estabelecidas pela própria secretaria no ano de 2015. 

O presidente da Comissão de Tributação, o deputado estadual Luiz Paulo, afirmou que 

“Esse foi um sistema implantado de forma muito abrupta, sem os controles devidos. Um 

projeto piloto deveria ter sido realizado antes. A partir de agora, serão criados mecanismos 

mais rígidos, inclusive com controle mais sério dos gastos.”. 

O objetivo da Comissão é analisar os dados sobre a gestão das OS’s desde o ano de 

2010, quando começaram a ser implantadas, sendo necessário para tanto investigar a 

quantidade de unidades, quais as organizações sociais funcionavam nelas e quanto custava 

cada uma delas de 2010 a 2015. 

Dentre as irregularidades praticadas pelas organizações sociais se constata que apesar 

de não haver obrigação de pregão para a compra de medicamentos, é necessária a cotação 

prévia de ao menos três fornecedores, entretanto tal conduta não tem sido adotada pelas OS’s. 

No que diz respeito à determinação acerca da aquisição de medicamentos em escala e 

preferencialmente hospitalares, que custam 1/9 do preço dos genéricos, as OS’s estavam 

comprando em pequenas, sem respeitar a busca pela economia prevista contratualmente. 

Outro fator questionado na auditoria é a ausência de uniformidade salarial, pois 

segundo as investigações em média 50% das faturas das OS’s são gastas com a mão de obra, 

não havendo determinação de salários prevista em contrato e sem previsão no edital do valor 

que se pretende gastar com as organizações. Em consequência, há uma disparidade latente 

entre os salários pagos entre uma organização social e outra. 

No mais, o documento também mostra que faltam parâmetros claros sobre os custos de 

medicamentos, e gastos com segurança, limpeza, exames laboratoriais, e lavanderia. 

Desta maneira, como vem sendo verificado pela ALERJ, este sistema de gestão de 

saúde pública, que consome em torno de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais por ano), 

não tem sido eficiente para suprir a demanda da população brasileira. 

O Presidente da Comissão de Saúde da Alerj, o deputado Jair Bittencourt (PP)  relatou 

que: 
 

 

A Saúde é uma obrigação do Estado, então ele já está terceirizando uma 

responsabilidade sua. Justificam as organizações sociais falando em eficiência, 

rapidez, preço mínimo e qualidade no atendimento. Porém, não é o que não temos 
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visto. Com a apresentação desses relatórios, vamos poder saber exatamente  os 

custos e se o preço está justo.
5
 

 

No dia 06 de junho de 2016 o relatório final da auditoria, ora em tela, foi aprovado, 

sobrevindo deste como medida principal a retomada dos serviços de saúde pública pela 

Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro criada no ano de 2007. 

Assim, a Fundação Estadual reassumiria a administração das 29 unidades de saúde de 

pronto atendimento que atualmente são geridas pelas OS’s, caracterizando o fracasso do 

modelo de gestão adotado, que se apresentou mais como uma forma de desvio de dinheiro 

público, corrupção, favorecimento de empresas e pessoas privadas em detrimento da garantia 

de saúde aos cidadãos. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

A partir do estudo desenvolvido acerca da execução das politicas públicas de saúde 

pelo Terceiro Setor, mais especificamente do caso das organizações sociais que realizam 

contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro para o gerenciamento das Unidades de 

Pronto Atendimento 24 horas, se constatou a influencia dos ideais neoliberais introduzidos na 

política brasileira a partir da década de 1990 nesta forma de gestão, a qual proporciona a fusão 

entre público e privado e da qual surgem diversas consequências, ao longo do estudo 

desenvolvidas. 

Como se pode verificar, o programa reformista iniciado pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso baseou-se na escolha pelo projeto neoliberal, primando pela privatização 

dos bens públicos e redução do papel do Estado. Já o Plano Diretor da Reforma do Estado 

implantou as matrizes da depreciação do setor público e favorecimento da iniciativa privada. 

Todas estas influencias políticas, que causaram efeitos tanto nas três esferas do Poder 

quanto na realidade social e econômica do país, se encontram materializadas no objeto de 

estudo do presente trabalho, através do qual se confere de maneira nítida a inserção da 

iniciativa privada na execução de uma política pública de saúde. 

Mais especificamente neste caso, se constata a introdução de entidade da sociedade 

civil, que intitulada de natureza filantrópica e qualificada como organização social pelo Poder 

Público, com este realiza contrato de gestão, com repasse de vultosas quantias em dinheiro, 

cessão de servidores públicos e permissão de uso de imóveis e móveis públicos. 

 

5 
Conteúdo disponível em http://www.netdiario.com.br. Acesso: 03 de junho 2016. 02:05 

http://www.netdiario.com.br/
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Porém, de acordo com as consequências expostas, este modelo de gestão tem sido alvo 

de grandiosas fraudes e desvio de dinheiro público em escala de milhões de reais, causando 

danos irreversíveis à sociedade ao mesmo passo em que precariza de maneira arrasadora o 

estado da saúde pública brasileira. 

Portanto, esse processo de utilização da iniciativa privada mascarada por trás da 

inocência inerente às entidades sem fins lucrativos promovido pelo estado vem causando 

enorme afronta e violação aos direitos trabalhistas e sociais que foram conquistados 

historicamente pela sociedade. 

Além de promover violenta afronta à regra constitucional de complementariedade da 

iniciativa privada nos serviços de saúde, uma vez que, conforme anteriormente tratado, as 

entidades sem fins lucrativos qualificadas como organização social são pessoas jurídicas de 

direito privado. 

O sistema de gestão tem se mostrado falho, insustentável e fator degradante das 

garantias constitucionais previstas e direcionadas à população. A eficiência antes prometida 

com a introdução do PDRAE não tem sido verificada quando se debruça sobre as 

consequências da fusão entre público e privado que sustenta o gerenciamento das unidades de 

saúde pelas organizações sociais. 

Isto posto, de acordo com as conclusões as quais se pode chegar após a conclusão do 

presente trabalho é que este processo se trata de uma “Contra-reforma do Estado” que ataca  

de maneira brutal as conquistas que de maneira custosa foram perseguidas e obtidas pelos 

cidadãos. Entretanto, estas mesmas conquistas se encontram ameaçadas e diretamente feridas 

a partir da introdução do modelo de gestão discutido. 

Na realidade brasileira, com a introdução nas politicas publicas de saúde de entidades 

que somente visam o lucro e o desvio de dinheiro e recursos públicos, enquanto se mascaram 

de Terceiro Setor, tem sido verificada a desconstrução, e em certos casos a aniquilação, de  

tais direitos sociais, ante a falta de estrutura e potencial para garantir direitos básicos à 

dignidade humana de qualquer cidadão, como os direitos constitucionais à vida e à saúde que 

compõem a base mínima para a qualidade de vida do cidadão, porém, que vem sendo 

suprimidos ante a ganância e detenção do poder econômico e politico nas mãos da burguesia, 

caracterizando as mazelas do cenário preconizado a partir da filosofia do estado neoliberal. 
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A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada 

SES/RJ, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar processo 

público de Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social na área de atuação de Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA 24h, para celebrar Contrato de Gestão de operacionalização e 

execução dos serviços de saúde em Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h. 

A presente Seleção será processada nos termos da Lei Estadual nº 6.043 de 19 de 

setembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 43.261 de 27 de outubro de 2011 e 

alterações constantes no Decreto nº 43.303 de 24 de novembro de 2011 e ainda o 

regramento correspondente às Normas do Sistema Único de Saúde – SUS emanadas do 

Ministério da Saúde – MS, além de condições fixadas neste Edital e seus Anexos, que 

poderão ser obtidos na página da internet da Secretaria de Estado de Saúde - SES/RJ ou 

na Av. Graça Aranha nº 182, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. 

1. OBJETO 

É objeto deste Edital e seus Anexos a contratação de entidade de direito privado sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social na área de atuação de Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA 24h no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para a gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde em Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA 24h, organizadas em um lote único, de acordo com especificações, 

quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de 

saúde e demais obrigações a seguir: 

(i) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no 

âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência (Anexo I); 

(ii) Aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

(iii) Gestão, guarda, conservação e manutenção do prédio e terreno e dos bens 

inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-

hospitalares; 

(iv) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação 

das Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h; 
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(v) Execução direta ou subcontratação e gestão, em qualquer caso, dos serviços 

acessórios necessários ao funcionamento das unidades, tais como lavanderia, 

alimentação de usuários e funcionários, higienização, segurança privada, manejo e 

destinação de resíduos hospitalares, Serviços de Laboratório e Auxiliares de 

Diagnose e Terapia (SADT), conforme estabelecido no Termo de Referência, no 

Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos; 

2. PRAZO 

O prazo inicial de vigência do Contrato de Gestão decorrente da presente Seleção é de 

01 (um) ano, a partir da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite máximo de 5 (cinco) anos, depois de demonstrada a 

consecução dos objetivos contratuais e das metas estabelecidas e, ainda, a indicação, 

garantia e aprovação dos recursos orçamentários necessários para as despesas. 

3. ENTREGA DA PROPOSTA DE TRABALHO 

3.1. A entrega do envelope contendo Documentação e Programa de Trabalho ocorrerá 

no dia 29 de maio de 2012 às 11h quando se dará a sessão de abertura dos envelopes na 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro situada à Av. Graça Aranha nº 182, 1º 

andar, Centro, Rio de Janeiro. 

3.2 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para entrega das propostas poderão 

ser solicitados esclarecimentos por escrito à Comissão Especial de Seleção e protocolados 

na Av. Graça Aranha nº 182, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. As informações serão 

prestadas no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega das 

propostas.  

3.3 As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas 

propostas, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários 

à organização e apresentação das propostas. 

3.4 A Organização Social poderá se fazer representar por dirigente, por procurador ou 

pessoa devidamente credenciada, através de instrumento público ou particular, escrito e 

firmado pelo representante legal da mesma, a quem seja outorgado ou conferido amplos 

poderes de representação em todos os atos e termos do Edital. 



 5 

3.5 Quando se tratar de dirigente da Organização Social deverá apresentar o Ato 

Constitutivo ou Estatuto em vigor registrado em cartório, acompanhado da ata de 

comprovação da eleição de sua atual diretoria, registrados em Cartório do Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas. 

3.6 Quando se tratar de representante designado pela Organização Social, o 

credenciamento deverá ser feito por meio de procuração pública ou particular, com dados 

de identificação do representante, devendo constar expressamente poderes de 

representação em todos os atos e termos do Edital. 

3.7 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 

(uma) Organização Social na presente Seleção. 

3.8 Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados 

com a presente Seleção, o representante da Organização Social participante, que não 

apresentar o instrumento de representação, ou cuja documentação não atenda às 

especificações acima citadas. 

3.9 Na análise, julgamento e classificação dos Programas de Trabalho apresentados 

serão observados os critérios definidos no Edital, conforme índices de pontuação 

expressamente determinados. 

3.10 A Documentação e o Programa de Trabalho deverão ser entregues em 01 (um) 

envelope devidamente fechado, rotulado externamente com os seguintes informes:  

- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-SES/RJ 

- EDITAL DE SELEÇÃO Nº003/2012 

- PROPOSTA DE TRABALHO 

- RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL  

 

3.11 As Visitas Técnicas às Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h deverão ser 

agendadas na Secretaria de Estado de Saúde, com a Srta. Rosângela Raulino de 2ª a 6ª 

feira, de 9:00 às 17:00h, pelos telefones (21) 2332-6148 e (21) 2332-6146. 

 

3.12 A Organização Social deverá visitar todas as unidades componentes do Lote 

Único.  Nesta ocasião, receberá o Atestado de Visita Técnica (Anexo II) devidamente 

assinado. 
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4. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

A Proposta de Trabalho deverá ser elaborada tendo como base as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos, observados os seguintes requisitos: 

4.1. O Programa de Trabalho, encabeçado por índice relacionando todos os 

documentos e as folhas em que se encontram, será apresentado em 01 (uma) via 

numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, para fins de apreciação quanto ao 

Roteiro previsto no Anexo VII e parâmetros para pontuações previstos no Anexo VIII, bem 

como conter os elementos abaixo indicados: 

4.1.1 Número do Edital de Seleção e o Objeto do mesmo; 

4.1.2 Apresentação da Organização Social; 

4.1.3 Proposta de incremento de metas operacionais, além das estabelecidas no Anexo 

I, indicativas de eficiência e qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, 

operacional e administrativo e os respectivos prazos e formas de execução; 

4.1.4 Indicadores adequados de desempenho, qualidade, produtividade, econômico-

financeiros e de expansão, na prestação dos serviços autorizados; 

4.1.5 Especificação de orçamento por meio de apresentação da Planilha de Despesas de 

Custeio e Investimento para execução do Programa de Trabalho, conforme modelo 

constante do Anexo I, item 11.9.  

 

4.2. A documentação apresentada deverá conter: 

4.2.1. Apresentação de cópia de sua Qualificação Provisória ou Definitiva. 

 

4.2.2. Comprovação da regularidade fiscal e da situação econômico-financeira da 

Organização Social por intermédio da apresentação de do CRC (Certificado de Registro 

Cadastral) emitido pela SEPLAG válido e sem ocorrências, indicando no campo Situação: 

“Nada Consta. Fornecedor. Regularizado”, na data da apresentação da Proposta. 

 

4.2.3. Além dos documentos exigidos no Decreto 43.261/2011, para a obtenção do 

CRC, a entidade deverá apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho, mediante a exibição de certidão negativa, nos termos do título VII-A 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943.  

 

4.2.4.  Comprovação, através da documentação legal, de que a Organização Social 

possui no seu quadro diretivo funcional, Responsável Técnico (médico), detentor de 

atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado registrado(s) 

no Conselho Regional de Medicina, que comprove(m) ter realizado ou participado da 

administração e gerenciamento de Unidades de Saúde equivalentes ou semelhantes ao 

objeto da presente Seleção; 

 

4.2.5. Apresentação de Atestado de Visita Técnica de cada uma das Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA 24h, constantes do Lote Único, conforme modelo (Anexo II). 

 

4.2.6. Comprovação de experiências anteriores, pertinentes e compatíveis com o objeto 

do Contrato de Gestão, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, indicando local, natureza, volume, qualidade e cumprimento de 

prazos que permitam avaliar o desempenho da Organização Social; 

 

4.2.7. A não apresentação da documentação indicada nos itens anteriores implicará na 

desclassificação da Organização Social do processo seletivo. 

 

 

5. VALIDADE DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

5.1. Fica estabelecida a validade mínima da proposta por 90 (noventa) dias, contados 

a partir da data do seu recebimento pela Comissão Especial de Seleção; 

 

5.2.      Fica facultada à Comissão Especial de Seleção a verificação da autenticidade dos 

documentos apresentados, por quaisquer meios disponíveis. 

 

6. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

 

6.1. A análise dos elementos da Proposta de Trabalho será efetuada pela Comissão 

Especial de Seleção; 
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6.2. Serão desclassificadas as entidades cujas Propostas de Trabalho não atendam às 

especificações técnicas constantes nos anexos do presente Edital; 

 

6.3. A classificação das Propostas de Trabalho obedecerá aos parâmetros constantes 

no Anexo VIII deste Edital; 

 

6.4. O Secretário de Estado de Saúde publicará o resultado do processo seletivo, com o 

nome da Organização Social vencedora; 

 

6.5. É facultada à Comissão ou ao Secretário de Estado de Saúde, em qualquer fase do 

processo de Seleção, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 

informações que deveriam constar originariamente da Proposta; 

 

6.6. Caso todas as Propostas de Trabalho sejam desclassificadas, a Comissão Especial 

de Seleção poderá fixar às entidades participantes o prazo de 15 (quinze) dias para a 

apresentação de novas propostas. 

7. ORÇAMENTO 

O limite máximo de orçamento anual previsto para a realização dos serviços objeto do 

Contrato de Gestão está incluso no Programa de Trabalho PT 2961.10.302.0319.2745, 

constante da Lei Orçamentária Anual. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A participação da Organização Social no processo de Seleção implica na sua 

aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos do Edital, que 

passarão a integrar o Contrato de Gestão como se transcrito, com lastro na legislação 

referida no preâmbulo do Edital, bem como na observância dos regulamentos 

administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceitas, sob quaisquer 

hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase do processo de Seleção 

e execução do Contrato de Gestão; 
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8.2. É condição indispensável para a assinatura do Contrato de Gestão a prévia 

qualificação como Organização Social e o atendimento aos requisitos básicos que trata o 

art. 6º da Lei Estadual Nº 6.043, de 19 de setembro de 2011; 

 

8.3. Conforme disposto no Art. 23 do Decreto nº 43.261 de 27 de outubro de 2011, o 

prazo máximo para que as entidades que desejarem participar do processo seletivo terão 

para protocolar o pedido de qualificação definitiva ou provisória será de 15 (quinze) dias 

anteriores à data estipulada para a realização do processo seletivo; 

 

8.4. Conforme disposto no Art. 33 do Decreto supracitado, uma vez publicado o 

resultado do processo seletivo no Diário Oficial, na hipótese de estar a vencedora 

qualificada provisoriamente, esta deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

cumprir as formalidades exigidas na Lei nº 6.043/2011 e no Decreto, com vistas à 

qualificação definitiva como Organização Social, condição necessária para a assinatura 

do contrato de gestão; 

 

8.5. Se, no prazo estipulado no Edital, a entidade vencedora que conta com a 

qualificação provisória, não obtiver a qualificação definitiva, será inabilitada do processo 

seletivo; 

 

8.6. A entidade selecionada que deixar de comparecer para assinatura do Contrato de 

Gestão, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de sua convocação, perderá o direito 

à contratação e poderá, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, ser 

desqualificada como organização social.  Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Secretaria de Estado de Saúde; 

 

8.7.     Na ocorrência do estabelecido nos itens 8.5 e 8.6, poderá a Secretaria de Estado 

de Saúde convocar as entidades remanescentes, participantes do processo de Seleção 

na ordem de classificação ou revogar o processo seletivo; 

 

8.8. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os Anexos 

citados. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são serviços públicos de saúde que 

integram as redes de urgência e emergência.  Constituem o componente pré-hospitalar 

fixo e estão implantadas em locais estratégicos, em conformidade com a Política Nacional 

de Atenção às Urgências.  

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h têm como objetivo atender a população 

com pronto atendimento e exames correlatos o que reduz o tempo de espera para 

realização dos mesmos, evita o deslocamento desnecessário e excessivo dos usuários, 

melhora o atendimento assistencial e diminui a sobrecarga das unidades hospitalares do 

Estado. 

São estruturas de complexidade intermediária, situando-se entre as unidades básicas de 

saúde e os serviços de emergência hospitalares, com acolhimento e classificação de risco 

em todas as unidades, tendo como atividade fim o atendimento ao usuário quanto aos 

cuidados de saúde.  Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são 

necessárias ações de logística e abastecimento específicos, gerenciamento de pessoas, 

faturamento e informações sobre saúde concernentes ao atendimento do público em 

geral.  As estruturas físicas e lógicas, bem como os processos, são interligadas de forma 

que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado final 

da prestação do serviço. 

A gestão e operação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h foram concebidas 

de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, já nos moldes da Política 

Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (HUMANIZASUS), com a 

vinculação a metas quantitativas e indicadores de desempenho.  

Neste momento, é necessário reorientar o modelo de gerenciamento dos serviços de 

saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar 

otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos de trabalho 

associados à elevada satisfação do usuário. 

 

Para atingir este objetivo, a SES/RJ utilizará Organizações Sociais, entidades sem fins 

lucrativos, para gerir de forma compartilhada as Unidades de Pronto Atendimento - UPA 

24h, localizadas no Estado do Rio de Janeiro. 
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O serviço a ser contratado visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em 

caráter contínuo e eficiente, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a 

redução da espera para realização de atendimentos, consultas, exames e resultados, 

promovendo, desta forma, maior qualidade no atendimento ao usuário. 

 

Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este modelo de serviço, 

a integralidade do funcionamento do serviço, sem interrupções motivadas por falta de 

manutenção, falta de insumos ou reposição de peças e ausência de pessoal médico e 

técnico especializado, pois a empresa contratada ficará integralmente responsável pelas 

manutenções preventivas e corretivas e pela contratação de pessoal devidamente 

qualificado. 

 

Com estas ações, a SES/RJ não precisará se incumbir da contratação de médicos, 

funcionários administrativos, de serviço de agendamento e na aquisição de insumos para 

o funcionamento dos serviços.  Adicionalmente, estará garantida maior agilidade e 

eficiência no atendimento à população, promovendo economia nos processos de trabalho. 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 

24H 

 

2.1 Os serviços de saúde deverão ser prestados nas Unidades de Pronto Atendimento 

- UPA 24h, nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde 

-, especialmente o disposto na Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 

1.020 de 13 de maio de 2009, na Portaria nº 2.648 de 7 de novembro de 2011 e 

legislação aplicável, com observância dos princípios veiculados: 

 

a. Universalidade de acesso aos serviços de saúde; 

b. Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários ou 

seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança 

indevida feita por seu empregado ou preposto; 
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c. Fornecimento gratuito de medicamentos aos usuários em atendimento, 

mediante prescrição do profissional médico responsável pelo atendimento em 

questão; 

d. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

e. Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

f. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

g. Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 

equipamentos de modo adequado e eficaz. 

2.2 Característica Específica da Prestação de Serviços nas Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA 24h: 

a. Unidade de saúde que presta serviços 24 horas por dia, em todos os dias do 

ano, com obrigação de acolher e atender a todos os usuários que buscarem 

assistência. 

3. LOTES/LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

3.1 As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h foram agrupadas em um Lote 

Único, segundo critério de agrupamento por proximidade geográfica, de forma a otimizar 

os recursos utilizados, conforme o Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1. Quantidade de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h por Lote 

Lote Qtde. 
Quantidade de Unidades de Pronto 
Atendimento - UPA 24h 

Locais do Estado do Rio de Janeiro 

Único 5 Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h 
São Gonçalo I, São Gonçalo II, Niterói, 
Itaboraí e São Pedro da Aldeia 

4. ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  

 

4.1 Descrição das Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h: 
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Quadro 2. Descrição da UPA 24h 

ATIVIDADE 

QUANTIDADES / DESCRIÇÃO (variações 

devidas às diferenças físicas existentes 

entre as unidades) 

Acolhimento 01 guichê 

Registro 02 guichês 

Sala de Espera 
Adulto 

Criança 

Classificação de Risco 01  

Consultório Médico 05 a 07 

Consultório Odontológico 01 

Sala Amarela de Pediatria 
03 a 04 leitos, com poltrona para 
acompanhante 

Sala Amarela de Adulto 
10 a 12 leitos, com poltrona para 
acompanhante 

Sala de Observação Individual 
0 a 2 salas (com 1 leito e banheiro privativo 
em cada)  

Sala Vermelha 02 a 04 leitos 

Sala de Procedimentos 01 

Sala de Hipodermia 01, com 08 a 14 cadeiras/poltronas 

Sala de Sutura 01 

Sala da Assistência Social 01 

Área de Farmácia 01 

Refeitório 01 

Área Administrativa 01 

Sala de Repouso da Equipe 01 

Vestiários para funcionários com Banheiros Masculino e Feminino 

Banheiros para os usuários 
Masculino, Feminino e para portadores de 
necessidades especiais 

Morgue 01 

Área de Almoxarifado 01 

Área de Rouparia 01 

Sala de Descontaminação 01 

Sala de Raio X 01 
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Área da Central de Gases Medicinais 01 

Depósito de Material de Limpeza (DML) 01 

Depósito de Roupa Suja 01 

Depósito de Resíduos (lixo) 01 

5. RECURSOS HUMANOS 

 

5.1 Equipe de Profissionais por Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, por 

plantão de 24h, para atender à Portaria 2.648 de 7 de novembro de 2011 e às exigências 

contidas neste Edital. 

6. PERFIL DA ASSISTÊNCIA 

 

6.1 Conceituação dos Atendimentos Assistenciais: 

a) Acolhimento  

Ação assistencial e técnica feita por enfermeiro que recepciona o usuário desde sua 

chegada, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, 

angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção 

resolutiva. A partir do acolhimento, após registrar o nome do usuário no sistema 

informatizado, o usuário é encaminhado à área da recepção onde aguardará a chamada 

para finalizar o registro. Por ser um enfermeiro, é capaz de reconhecer agravos da saúde 

que coloquem a vida do usuário em risco permitindo maior agilidade no atendimento 

médico. 

 

b) Classificação de Risco 

Alteração na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção ao 

usuário seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada. 

Realizado por enfermeiro que utiliza os protocolos técnicos indicados pela SES/RJ e 

identifica os usuários que necessitam tratamento imediato, considerando o potencial de 

risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento e providencia de forma ágil o atendimento 

adequado para cada caso. 

 

c) Atendimento Médico  



 16 

Oferecido para adultos de acordo com a classificação de risco, e para crianças.  Poderão 

estar compreendidos no atendimento médico qualquer outro exame complementar, 

procedimento ou observação clínica.  A produção média estimada por UPA 24h é de 

9.000 atendimentos médicos/mês, com tolerância de 25% abaixo ou acima da média.  

d) Atendimento Odontológico 

Prestado na situação de urgência odontológica. 

e)  Procedimentos 

Realizados após atendimento médico, tais como administração de medicação, 

nebulização, oxigenioterapia por cateter nasal, máscara e aparelhos de fluxos, aspiração 

das vias aéreas superiores, lavagem gástrica, sutura simples, inserção de sondas e tubos, 

curativos, punções venosas, drenagens, etc. realizados em usuários atendidos na 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h. 

f) Exames 

São realizados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h exames radiológicos 

simples sem contraste, exames laboratoriais e eletrocardiogramas. Os exames são 

solicitados aos usuários, pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e 

limitados à capacidade operacional da unidade.  

g) Cuidado Multiprofissional  

Para todo e qualquer usuário da UPA 24 h, quando necessário.  

h) Dispensação de Medicamentos 

Para tratamento domiciliar do agravo a saúde, prescrito pelo médico para o usuário que 

foi atendido na UPA 24h. 

i) Fornecimento de Medicação 

Para os usuários que se encontram em observação na sala amarela e para os que 

aguardam transferência na sala vermelha na UPA 24h, prescritos pelo médico da UPA 

24h.   Também para os usuários classificados como risco verde que necessitem de 

medicação durante o pronto atendimento. 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
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7.1. Garantir a contratação de profissionais médicos qualificados para atender adultos e 

crianças nos casos de urgência e emergência, de forma a oferecer aos usuários serviços 

assistenciais de excelência.  

7.2 Praticar remuneração compatível com os níveis de mercado, no pagamento de 

salários e de vantagens de qualquer natureza aos funcionários da CONTRATADA, 

garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. 

7.3 Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às 

atividades da CONTRATADA, ficando esta como a única responsável pelo pagamento 

dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e 

exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 

obrigações, presentes ou futuras. 

7.3.1 Observar, na prestação dos serviços: 

a. Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal 

e igualitário; 

b. Manutenção da qualidade na prestação dos serviços; 

c. Respeito à decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na 

prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou 

obrigação legal; 

d. Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos usuários; 

e. Garantia que o usuário será atendido no acolhimento apenas pelo profissional de 

saúde (enfermeiro) para toda e qualquer informação;  

f. Esclarecimento dos direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos; 

g. Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade; 

h. Inserção obrigatória da grade dos medicamentos dispensados estabelecidos pela 

SES/RJ. 

7.4 Apoiar e integrar o complexo regulador da SES/RJ; 

7.5 Utilizar para a contratação de pessoal, critérios técnicos inclusive quanto ao 

gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, 

em especial as trabalhistas e previdenciárias; 
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7.6  Contratar serviços de terceiros para atividades acessórias e apoio, sempre que 

necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes; 

7.7  Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os usuários, por eventual 

indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, 

imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por profissionais, subordinados 

à empresa CONTRATADA, no desenvolvimento de suas atividades; 

7.8  Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos 

pertinentes; 

7.9  Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for 

permitido, devendo afixar aviso, em lugar visível, assim como da gratuidade dos serviços 

prestados nessa condição; 

7.10 Administrar, manter e reparar os bens móveis e imóveis públicos, cujo uso lhe seja 

permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos do Contrato até sua 

restituição à SES/RJ; 

7.11 Manter em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela 

CONTRATANTE, inclusive substituindo-os por outros do mesmo padrão técnico, caso 

seja necessário, de forma a realizar as atividades contratadas (Manutenção Preditiva, 

Preventiva e Corretiva);  

7.12 Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos equipamentos ao 

longo do tempo, especificando o serviço executado e as peças substituídas; 

7.13 Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados 

para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público; 

7.14 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 

sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com 

todos os gastos e encargos com materiais e concessionárias; 

7.15 Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e patrimonial dos bens 

móveis e imóvel cedidos pela CONTRATANTE, imediatamente após a assinatura do 

Contrato; 
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7.16 Adquirir link de internet e, se necessário, computadores, de acordo com a 

necessidade do sistema informatizado de gestão implantado, cuja configuração mínima 

seja compatível com a estabelecida pela SES/RJ, adequada para rodar o sistema 

informatizado de gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h; 

7.17 Utilizar, os sistemas informatizados de gestão, acompanhamento do contrato de 

gestão, centro de custo da unidade gerenciada, gestão de pessoal, e os demais sistemas 

indicados ou disponibilizados pela SES/RJ e alimentá-los continuamente com as 

informações requeridas, sob pena de inviabilizar a apuração da produção e não 

comprovação do atingimento das metas contratadas; 

7.18 Fornecer: 

a) Atendimento Médico; 

b) Atendimento Odontológico,  

c) Assistência de Enfermagem; 

d) Assistência Social; 

e) Materiais médicos e insumos;  

f) Dispensação de medicamentos para tratamento domiciliar, conforme Anexo 1; 

g) Fornecimento de medicamentos para tratamento na UPA, conforme Anexo 2; 

h) Exames laboratoriais, com lista mínima de exames, conforme Anexo 3; 

i) Exames de imagem, conforme Anexo 4; 

j) Profissionais para atuar na Recepção; 

k) Profissionais de saúde para atuar no Acolhimento; 

l) Profissionais para atuar no Apoio Administrativo; 

m) Serviços de Esterilização dos Materiais Médicos e Odontológicos, tanto de 

materiais termo resistentes quanto de materiais termo sensíveis; 

n) Engenharia Clínica, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos 

disponibilizados para funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h; 

o) Uniformes no padrão estabelecido pela SES/RJ; 

p) Nutrição dos usuários em observação e dos acompanhantes, quando aplicável, 

dentro de padrões adequados de qualidade; 
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q) Gases Medicinais;  

r) Vigilância desarmada; 

s) Sistema de câmeras de vigilância; 

t) Lavanderia;  

u) Limpeza;  

v) Manutenção Predial e Conforto Ambiental;  

w) Coleta, transporte e tratamento de resíduos; 

x) Ambulância para transporte inter-hospitalar de usuários críticos e semi críticos. O 

transporte deve ser feito em ambulância apropriada, devidamente tripulada e 

equipada conforme Portaria MS/GM 2048, de 5 de novembro de 2002, sem 

prejuízo ao atendimento praticado na UPA 24h;   

y) Roupas hospitalares no padrão estabelecido pela SES/RJ. 

7.19 Realizar, por meio de seus profissionais médicos ou odontólogos, a prescrição de 

medicamentos para uso domiciliar de acordo com as listas de medicamentos 

estabelecidas pela SES/RJ. Se a prescrição não atender a este requisito, e o Poder 

Público for compelido a fornecer os medicamentos, a CONTRATADA deverá ressarci-lo; 

7.20 Arcar com despesas de Concessionária de Água, Energia Elétrica, Telefone e Gás 

Natural, mantendo os pagamentos em dia para evitar interrupção no fornecimento; 

7.21 Fornecer aos usuários todos os medicamentos que sejam necessários para a 

continuação em domicílio do tratamento do agravo que deu causa ao atendimento, por um 

período máximo de 14 (quatorze) dias; 

7.22 Responsabilizar-se pela prestação de serviços de assistência em casos de 

calamidades, surtos, epidemias e catástrofes.  Nestes casos, será possível a repactuação 

do Contrato de Gestão, visando o equilíbrio econômico-financeiro, se houver 

necessidade; 

7.23 Aplicar todas as normas e protocolos do Projeto Dor Torácica da SES/RJ nos 

casos de infarto agudo do miocárdio, incluindo a utilização de medicação trombolítica; 

7.24 Aplicar todas as normas e protocolos da SES/RJ nos casos de acidente vascular 

cerebral isquêmico; 
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7.25 Observar, durante todo o Prazo do Contrato, a Política Nacional de Humanização 

do Ministério da Saúde (PNH/MS), visando ao cumprimento do modelo de atendimento 

humanizado; 

7.26 Requerer autorização prévia à CONTRATANTE, na hipótese de a CONTRATADA 

se dispor a prestar serviço originalmente não previsto no Contrato e seus Anexos, ou, se 

desejar executar de modo distinto serviço já previsto, apresentando as razões do seu 

pleito, com demonstrações das vantagens e garantia do cumprimento do Contrato. A 

alteração não poderá resultar em padrão inferior de desempenho e modificar 

substancialmente o objeto do Contrato de Gestão; 

7.27 Utilizar o imóvel cedido pela CONTRATANTE, conforme Anexo VI; 

7.28 Manter controle do ponto biométrico de todos os profissionais em serviço na 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, aferindo-o e alimentando o sistema 

informatizado de gestão disponibilizado pela CONTRATANTE; 

7.29 Manter os profissionais de saúde permanentemente capacitados e atualizados. A 

informação sobre a capacitação da equipe deve ser passada a SES/RJ mensalmente.  A 

SES/RJ poderá, a qualquer momento, solicitar a capacitação específica em alguma área; 

7.30 Emitir o cartão de cadastro do usuário da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h; 

7.31 Dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de todo e qualquer fato que altere 

de modo relevante o normal desenvolvimento do Contrato, ou que, de algum modo 

interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários da Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24h; 

7.32 Apresentar à CONTRATANTE mensalmente: 

7.32.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos, 

7.32.2 Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada, 

7.32.3 Relatório Consolidado do alcance das metas de qualidade (Indicadores); 

7.33 Apresentar à CONTRATANTE, no prazo por ela estabelecido, informações 

adicionais ou complementares que esta venha formalmente a solicitar; 
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7.34 Apresentar relatório com informações detalhadas, além dos relatórios trimestrais 

previstos, de acordo com regulamentação da CONTRATANTE e na periodicidade por ela 

estabelecida, especialmente sobre: 

7.34.1  Listagem com identificação dos atendimentos realizados, devidamente 

segmentados pela sua natureza; 

7.34.2  Estatísticas de óbitos; 

7.34.3  Interação com a rede pública de atenção à saúde e com os complexos 

reguladores, estadual e municipal, especialmente quanto aos problemas envolvendo 

remoção e transferência de usuários; 

7.34.4  Relação dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 

responsáveis pela prestação dos serviços, incluindo sua formação e titulação;  

7.34.5  Quaisquer outras informações que a CONTRATANTE julgar relevantes 

sobre as prestações do serviço e sobre as condições financeiras da CONTRATADA. 

7.35 Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, relatório contendo todos os 

procedimentos realizados, bem como toda a documentação exigida, nos termos indicados 

e segundo a metodologia adotada pelo Sistema de Informação Ambulatorial - SIA-SUS; 

7.36 Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e pela CONTRATANTE com as 

informações completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados, de 

forma a evitar glosas do Sistema Nacional de Auditoria do SUS;  

7.37 Alimentar e atualizar os sistemas de informação a serem adotados pela SES/RJ; 

7.38 Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, folha de pagamento de salários, em 

que constem os pagamentos aos profissionais estabelecidos neste Anexo, apólices de 

seguro contra acidentes, acidentes de trabalho e comprovantes de quitação de suas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou 

prestaram serviços no âmbito deste Contrato de Gestão;  

7.39 Apresentar à Ouvidoria do CONTRATANTE, trimestralmente, relatório com as 

reclamações dos usuários, bem como as respostas fornecidas, as providências adotadas 

em cada caso e o tempo de resposta e de adoção das providências; 
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7.40 Dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de vícios ocultos na Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA 24h; 

7.41 Fornecer os relatórios, documentos e informações previstos, de forma a permitir 

sua integração em bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado 

pela CONTRATANTE; 

7.42 Assegurar à CONTRATANTE o acesso irrestrito e em tempo real ao banco de 

dados referido. 

7.43 Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas pela 

CONTRATANTE, na sede da CONTRATADA, que deverá mantê-las em arquivo, 

conforme legislação vigente.  

7.44 Apresentar a CONTRATANTE, anualmente, o instrumento de convenção 

trabalhista, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como sua 

adesão e efetivo cumprimento desta convenção, na forma da lei. 

7.45 Informar à SES/RJ durante todo o Prazo do Contrato de Gestão, as seguintes 

informações: 

7.45.1 Estatísticas mensais dos atendimentos; 

 

7.45.2 Lista dos serviços oferecidos e dos profissionais de saúde responsáveis pelo 

atendimento dos usuários, devidamente habilitados nos conselhos profissionais do estado 

do Rio de Janeiro; 

 

7.45.3 Informações de contato (telefone, endereço de correio eletrônico, formulário 

eletrônico, endereço de correspondência) para recebimento de reclamações, sugestões e 

esclarecimento de dúvidas dos usuários; 

7.46 Realizar o monitoramento permanente da prestação dos serviços, especialmente 

nos itens necessários à apuração do cumprimento de suas obrigações; 

7.47 Garantir que a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h esteja devidamente 

cadastrada e atualizada no banco de dados do SCNES, conforme legislação vigente e 

instituído pela Portaria MS/SAS 376, de 03 de outubro de 2.000, publicada no Diário 

Oficial da União de 04 de outubro de 2.000; 
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7.48 Garantir os itens condicionantes para o correto credenciamento e habilitação dos 

serviços e exames realizados junto ao SCNES, tais como: carga-horária, CBO, 

equipamentos e demais requisitos necessários; 

 

7.49 Garantir que todos os profissionais que executam ações e/ou serviços de saúde 

por ela empregados e ativos estejam devidamente cadastrados no SCNES; 

 

7.50 Compor equipe de faturamento devidamente qualificada e corretamente 

dimensionada para a geração das informações que subsidiarão o preenchimento dos 

sistemas de informação nacionais do DATASUS - Sistemas de Informação Ambulatorial 

(SIA-SUS); 

7.51 Notificar ao órgão competente todos os casos de notificação compulsória que 

porventura sejam diagnosticados na UPA 24h; 

7.52 Providenciar estrutura física e técnica que permita a instalação de telefone e linha 

telefônica (hot line) como ponto de ligação direta, por 24 horas semanais, ao canal de 

comunicação da Ouvidoria da SES/RJ com os usuários. 

8. METAS ESTRATÉGICAS 

 

8.1 A CONTRATADA deverá implantar no Lote Único de Unidades de Pronto 

Atendimento - UPA 24h,  até 2 meses após assinatura do Contrato:  

a) Comissão de Revisão de Prontuários; 

b) Comissão de Revisão de Óbito;  

c) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

d) Serviço de Atendimento ao Usuário; 

e) Apresentação das providências tomadas a partir das reclamações/sugestões dos 

usuários. 

9. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

9.1.  Metas Quantitativas: A avaliação da CONTRATADA quanto ao alcance de metas 

quantitativas será feita com base na Produção Mensal de Atendimentos Médicos por 
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Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e deverá situar-se em torno de 300 

atendimentos médicos / dia / UPA 24h, com tolerância de 25% abaixo ou acima da média. 

9.2 Metas Qualitativas: Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente 

de forma dicotômica (cumpriu a meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme o 

Quadro 3. 

Quadro 3. Indicadores de Desempenho por UPA 24h 

Nº Indicadores Metas Memória de cálculo 
Pontos 
/ Mês 

1 Taxa de Satisfação dos Usuários >= 80% 
(Número de usuários satisfeitos / Total 

de usuários) X 100 
10 

2 
Taxa de prontuários médicos 

corretamente finalizados após o 
atendimento 

=100% 

(Total de prontuários médicos 
corretamente finalizados após o 

atendimento / Total de atendimentos) X 
100 

9 

3 
Tempo máximo de atendimento 

do usuário classificado como 
Risco Vermelho 

<=5 minutos 
(100% dos 
usuários 

classificados 
neste risco) 

(Soma do tempo de espera, em 
minutos, desde a chegada do usuário 

classificados como Risco Vermelho até 
seu efetivo atendimento médico / Total 
de usuários classificados como Risco 

Vermelho) X 100 

9 

4 
Taxa de transferência de 

usuários 
 

<=1% 
(Total de usuários transferidos / Total de 

usuários atendidos) X 100 
10 

5 
Taxa de Revisão de Prontuários 

pela Comissão de Óbito 
100% 

(Total de prontuários revisados pela 
Comissão de Óbito / Total de 

prontuários de usuários que vieram a 
óbito) X 100 

8 

6 
Taxa de Revisão de Prontuários, 

pela CCIH 
100% 

(Total de prontuários de usuários com 
infecção revisados pela CCIH / Total de 
prontuários de usuários com infecção) X 

100 

8 

7 
Taxa de Revisão de Prontuários 
das salas amarela e vermelha 

>=90% 

(Total de prontuários das salas amarela 
e vermelha revisados / Total de 
prontuários das salas amarela e 

vermelha) X 100 

10 

8 

Taxa de usuários adultos 
classificados quanto ao risco, por 

enfermeiro 
 

=>70% 
(Total de usuários classificados quanto 

ao risco por enfermeiro / total de 
usuários registrados) X 100 

10 
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9 

Tempo médio de espera do 
usuário classificado como Risco 
Verde desde o acolhimento <= 
50 minutos (medido desde o 
acolhimento ao atendimento 

médico) 
 

>=80% dos 
usuários 

classificados 
neste risco 

(Total do tempo entre o acolhimento e o 
atendimento médico de usuários 

classificados como Risco Verde / Total 
de usuários classificados como Risco 

Verde) X 100 

9 

10 

Tempo máximo de espera para 
usuários classificados com Risco 
Amarelo <=30 minutos (medido 

desde o acolhimento ao 
atendimento médico) 

>=90% dos 
usuários 

classificados 
neste risco 

(Total de usuários classificados como 
Risco Amarelo atendidos em tempo 
<=30 minutos, desde o acolhimento / 

Total de usuários atendidos e 
classificados como Risco Amarelo) X 

100 

9 

11 
Taxa de profissionais médicos 

cadastrados no CNES 
100% 

(Total de profissionais médicos 
cadastrados no CNES / Total de 

profissionais médicos contratados) X 
100 

8 

 

 

9.3 A avaliação qualitativa mensal da CONTRATADA será realizada, a partir de mês 2, 

pela soma dos pontos obtidos no mês, conforme item 9.2; 

9.3.1 Considerando o prazo de 2 meses para  implantação das Comissões de Revisão de 

Prontuários e de Revisão de Óbito, a OSS receberá, nestes meses, os pontos totais, 

referentes aos indicadores 5, 6 e 7, passando a ser pontuada pelo atingimento destas 

metas contratadas, após o terceiro mês de vigência do Contrato;  

9.4 A cada mês, a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h terá seu desempenho 

qualitativo avaliado e, caso o somatório de pontos seja inferior a 70, a CONTRATADA 

receberá Notificação da CONTRATANTE para a apresentação de justificativas e 

repactuação do Contrato de Gestão no que concerne a cada UPA 24h.  Caso as 

justificativas não sejam acolhidas ou a CONTRATADA não cumpra a repactuação, a 

CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato de Gestão e instaurar processo de 

desqualificação, conforme previsto em lei.  

9.5 O Conceito Semestral de Desempenho por Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h será obtido pela média aritmética dos pontos alcançados no período de seis meses, 

podendo situar-se em 3 faixas: 

 

Quadro 4. Pontuação  

Média de Pontos Semestral 

por UPA 24h 

Conceito Semestral  

por UPA 24h 
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0 – 69         C 

70 – 89           B 

90 – 100         A 

 

 

9.6 O Conceito Semestral de Desempenho obtido pela Unidade de Pronto Atendimento 

– UPA 24h ensejará as seguintes decorrências: 

 

Conceito Semestral A: A CONTRATADA recebe o valor equivalente a 50% da folha de 

pagamentos (com encargos pertinentes a bônus) mensal da Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24h, para ser repassado a título de bonificação aos colaboradores 

que estejam vinculados à unidade há, pelo menos, 6 meses;  

Conceito Semestral B: A CONTRATADA não fará jus ao recebimento de bônus; 

Conceito Semestral C: A CONTRATADA será notificada, de acordo com o item 9.4. 

 

9.7 O Poder Público poderá considerar os Conceitos Semestrais de Desempenho 

obtidos pelas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h geridas pela CONTRATADA 

como componentes dos critérios de pontuação em futuros editais de seleção. 

9.8 A critério da SES/RJ, os indicadores e as metas estabelecidas para cada indicador 

poderão ser revistos a cada seis meses, ou sempre que exigir o interesse público, de 

forma a melhor refletir o desempenho desejado para a Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA 24h. 

9.9 A critério da SES/RJ, outros indicadores poderão ser substituídos ou introduzidos 

no Contrato de Gestão. 

10. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PELOS ATOS DE SEUS 

EMPREGADOS E DE TERCEIROS POR ELA CONTRATADOS 

 

10.1.      A CONTRATADA será responsável, pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta 

de higidez financeira e por prejuízos causados pelos terceiros por ela contratados para a 

execução de serviços do Contrato. 
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10.2 Os profissionais contratados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços de 

saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h deverão ter comprovada 

capacidade técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado e estar em dia 

com suas obrigações junto aos conselhos de classe. 

10.3 Os profissionais responsáveis pelos serviços médicos deverão ter formação em 

curso de Medicina, em nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e deverão, ainda, estar registrados no respectivo conselho profissional. 

10.4 Os profissionais responsáveis pelos serviços de enfermagem: os enfermeiros 

deverão ter formação em curso de Enfermagem, em nível superior, por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e deverão, ainda, estar registrados no 

respectivo conselho profissional; os Técnicos de Enfermagem deverão ter formação em 

curso técnico específico para Técnico de Enfermagem, e deverão, ainda, estar registrados 

no respectivo conselho profissional.  Fica vedada a contratação de Auxiliares de 

Enfermagem. 

10.5 Os profissionais responsáveis pelos serviços odontológicos deverão ter formação 

em curso de Odontologia, em nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e deverão, ainda, estar registrados no respectivo conselho profissional. 

10.6 Os profissionais responsáveis pelos serviços de assistência social deverão ter 

formação em curso de Assistência Social, em nível superior, por instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e deverão, ainda, estar registrados no respectivo conselho 

profissional. 

10.7 Os demais profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços de 

atenção à saúde deverão estar registrados no respectivo conselho profissional e atender 

às normas e requisitos próprios, conforme a regulamentação do Ministério da Saúde 

(MS). 

10.8 Os contratos entre a CONTRATADA e terceiros reger-se-ão pelas normas de 

direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o 

Poder Público. 

10.9 Na hipótese de contratação de serviços de terceiros, os contratos entre a 

CONTRATADA e os terceiros deverão prever cláusula de possibilidade de sub-rogação à 

CONTRATANTE, visando à continuidade da prestação adequada dos serviços. 
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10.10 A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a 

contratação de terceiros para a execução dos serviços do Contrato, inclusive para fins de 

comprovação das condições de capacitação técnica e financeira.  

10.11 O conhecimento da CONTRATANTE acerca de eventuais contratos firmados com 

terceiros não exime a CONTRATADA do cumprimento, total ou parcial, de suas 

obrigações decorrentes do Contrato de Gestão. 

10.12 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser imputada 

qualquer responsabilidade a CONTRATANTE. 

10.13 A CONTRATADA será responsável pela imperícia, imprudência, negligência e por 

prejuízos causados pelos seus diretores e empregados na execução do Contrato de 

Gestão. 

10.14 Todos os empregados e terceiros contratados pela CONTRATADA deverão portar 

identificação (crachás) e estar devidamente uniformizados, exibindo a logomarca 

estabelecida pela SES/RJ, quando estiverem no exercício de funções nas dependências 

da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h. 

10.15 Os profissionais a serem alocados nas funções indicadas no presente Termo de 

Referência deverão possuir qualificação e estar em quantitativo mínimo exigido pelo 

Ministério da Saúde para habilitação e faturamento pela SES/RJ dos serviços prestados 

aos beneficiários do SUS na unidade.  Para tanto, deverão ser atendidas as 

obrigatoriedades da legislação vigente, inclusive a que diz respeito à Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). 

10.16 A seleção de pessoal pela Contratada deve ser conduzida de forma pública, 

objetiva e impessoal, nos termos do regulamento próprio a ser editado pela própria. 

 

10.17 A CONTRATADA deverá dispor de mecanismos para pronta substituição de seus 

profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar os serviços 

prestados à população. 

 

11.  SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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11.1 Transferência Mensal de Recursos  

 

11.1.1  O cálculo do valor da Transferência Mensal de Recursos equivalerá a 1/12 

do Valor Total do Contrato de Gestão menos o Investimento; 

 

11.1.2  100% (cem por cento) do valor mencionado no item 11.1.1 serão vinculados 

à produção quantitativa e qualitativa; 

11.1.2.1 A produção média de atendimentos médicos por Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24h poderá variar de 7.650 atendimentos médicos / mês até 10.350 

atendimentos médicos / mês. Dentro deste intervalo, a CONTRATADA não fará jus a 

transferência de recursos extra, nem a descontos relativos à produção contratada;  

11.1.2.2 Fora dos limites do intervalo mencionado em 11.1.2, a CONTRATADA 

receberá transferência de recursos conforme Planilha de Despesas de Custeio e 

Investimento, por Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h; 

11.2  A comprovação da utilização dos recursos transferidos deverá ser 

apresentada mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.  

 

11.3 As despesas previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto 

de ajustes nos meses subseqüentes, a critério da CONTRATANTE. 

 

11.4  O saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados deverá ser 

restituído ao Poder Público, em caso de desqualificação da Organização Social ou em 

caso de encerramento do Contrato de Gestão. 

 

11.5 No caso do item anterior, a CONTRATADA deverá transferir, integralmente, à 

CONTRATANTE os legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens 

móveis e imobilizados instalados nos equipamentos de saúde, bem como os excedentes 

financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde cujo uso dos 

equipamentos lhe fora permitido. 

 

 

11.6  Transferência de Recursos Relativos ao Investimento 
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11.6.1  O montante informado na Planilha de Despesas de Custeio e Investimento 

(Quadro 6) referente a despesas de Investimento em Mobiliário, Materiais, Equipamentos 

Permanentes e de Informática será transferido pela CONTRATANTE em 2 parcelas de 

igual valor. 

 

11.6.2  As duas parcelas relativas a investimento serão liberadas a partir da 

assinatura do Contrato de Gestão para possibilitar a implantação das atividades da 

unidade objeto deste Edital.  A liberação destas parcelas não está condicionada à 

apresentação prévia de qualquer relatório, o qual deverá ser apresentado até o 3º 

(terceiro) dia útil do mês subsequente ao recebimento da parcela inicial. 

 

11.7  Cronograma de Transferência de Recursos Orçamentários 

 

11.7.1  Quando da assinatura do Contrato de Gestão, serão realizadas as 

Transferências de Recursos nº 1 e nº 2, referentes ao Custeio e nº 1 referente ao 

Investimento. 

No mês 2, serão realizadas as Transferências de Recursos nº 3 e nº 4, referentes ao 

Custeio e nº 2 referente ao Investimento.   

No mês 3 será realizada a Transferência de Recursos nº 5,  referente ao Custeio e assim, 

sucessivamente, até o mês 10, quando ocorrerá a última Transferência Mensal de 

Recursos devida. 

 

11.7.2  Os recursos serão transferidos a partir da assinatura do Contrato de Gestão, 

conforme Cronograma constante do Quadro 5.  

 

 

Quadro 5. Cronograma de Transferências de Recursos Orçamentários 
 

Mês Transferências 

Mês 1 

Assinatura do Contrato de Gestão 

Transferência de Recursos nº 1 e nº 2 referentes ao Custeio 

Transferência de Recursos nº 1 referente ao Investimento 

Mês 2 Transferência de Recursos nº 3 e nº 4 referentes ao Custeio 

Transferência de Recursos nº 2 (final) referente ao 

Investimento 

Mês 3 Transferência de Recursos nº 5 referente ao Custeio 
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Mês 4 Transferência de Recursos nº 6 referente ao Custeio 

Mês 5 Transferência de Recursos nº 7 referente ao Custeio 

Mês 6 Transferência de Recursos nº 8 referente ao Custeio 

Mês 7 Transferência de Recursos nº 9 referente ao Custeio 

Mês 8 Transferência de Recursos nº 10 referente ao Custeio 

Mês 9 Transferência de Recursos nº 11 referente ao Custeio 

Mês 10 Transferência de Recursos nº 12 referente ao Custeio 

Mês 11 Transferência de Recursos antecipada 

Mês 12 Transferência de Recursos antecipada 

 

11.7.3  A produção quantitativa e o desempenho qualitativo de uma Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA 24h não poderão ser compensados por outra UPA do Lote, 

pois cada Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h é independente de outra unidade, 

ainda que componentes do mesmo Lote. 

11.8  A CONTRATADA, mensalmente ou quando solicitada, deverá apresentar as 

Despesas de Custeio e Investimento por UPA 24h, discriminando o nome da UPA 24h, 

conforme o Quadro 6: 

11.9  Objetivando o acompanhamento financeiro do Contrato de Gestão, a 

CONTRATADA deverá abrir uma conta bancária, individual, para cada UPA 24, constante 

do Lote Único do Quadro 7; 

Quadro 6. Despesas de Custeio e Investimento por UPA 24h  

 

(DISCRIMINAR POR NOME DA UPA 24H) 

NOME DA UPA 24H: 

Itens de Custeio 
Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Total 

Pessoal                         
 

Salários                          

Outras formas de 
contratação (a especificar)                         

 

Encargos                           

Provisionamento (13º 
salários e férias)                         

 

Provisionamento 
(Rescisões)                         
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Benefícios                          

Outras (a especificar)                         
 

Total  (a)                         
 

 
                        

 

Materiais e 
Medicamentos                         

 

Medicamentos                           

Materiais de consumo                           

Outras (a especificar)                         
 

Total (b)                         
 

 
                        

 

Área de Apoio                         
 

Água e Esgoto                          

Alimentação                          

Coleta de resíduos 
hospitalares                         

 

Energia Elétrica                           

Exames Laboratoriais e de 
Imagem                         

 

Lavanderia                          

Limpeza                          

Segurança Patrimonial / 
Vigilância                         

 

Seguros                          

Telefone                           

Transporte Avançado – 
Ambulância                         

 

Uniformes                           

Outras (a especificar)                         
 

Total (c)                         
 

 
                        

 

Gerenciais e 
Administrativas                          

 

Auditorias Contábil, Fiscal 
e Financeira                          

 

Contabilidade                          

Educação continuada                          

Material de escritório                          

Tecnologia de Informação                          

Outras (a especificar)                          

Total (d)                         
 

 
                        

 

Total de Custeio 
(a+b+c+d) = (e)                         

 

 
                        

 

Itens de Investimentos *                         
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Equipamentos                          
 

Outros (especificar)                         
 

Total (f)                         
 

 
                        

 

TOTAL ANUAL POR UPA 
24H = (e) + (f)                         

 

*Fornecer a listagem detalhada dos equipamentos e seus respectivos valores e quantidades.  

 

Quadro 7. Valor do Contrato de Gestão   

LOTE ÚNICO 
Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Total 

Total Anual por UPA 24h 
– Nome:                         

 

Total Anual por UPA 24h 
– Nome:                         

 

Total Anual por UPA 24h 
– Nome:                         

 

Total Anual por UPA 24h 
– Nome:                         

 

Total Anual por UPA 24h 
– Nome:                         

 

TOTAL DO CONTRATO 
DE GESTÃO = SOMA 
DOS VALORES ANUAIS 
POR UPA 24H                         

 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2012. 

________________________________ 

Subsecretaria de Unidades Próprias 
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ANEXO 1. GRADE MÍNIMA DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA 

TRATAMENTO DOMICILIAR 
ITEM   MEDICAMENTO/INSUMO - GERAL 

1  AMOXICILINA  USO ADULTO E PEDIATRICO 

2  AMOXICILINA  USO PEDIATRICO 

3  AMOXICILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTÁSSIO  COMPRIMIDOS 

4  AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO  125  MG   

5  AZITROMICINA 500 MG  

6  BENZOATO DE BENZILA 25%  

7  BROMOPRIDA 4MG/ML  SOL. ORAL (GOTAS)  

8  CEFALEXINA  USO ADULTO  

9  CEFALEXINA  USO PEDIATRICO  

10  CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG   

11  CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG    

12  DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG/5 ML SOL.ORAL - 120ML  

13  DICLOFENACO POTASSICO 50 MG  

14  DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG  

15  DIMETICONA EMULSÃO ORAL  

16  DIPIRONA SODICA  500 MG/ML SOL. E COMPRIMIDOS  

17  HIDROXIDO DE ALUMINIO  SUSPENSÃO  

18  IBUPROFENO  SOL. ORAL  

19  METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO  SOL.ORAL  

20  METRONIDAZOL  250 MG   

21  N-BUTIL BROMETO  ESCOPOLAMINA SOL. ORAL  

22  NISTATINA 100.000 UI / ML  SUSP. ORAL  

23  OLEO MINERAL     100 ML  

24  PARACETAMOL  SOL. ORAL  E COMPRIMIDOS 

25  PREDNISONA 20 MG   

26  PREDNISONA 5 MG   

27  RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG   

28  SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL  

29  SULFADIAZINA DE PRATA 1 %  CREME  100 G  

30  SULFAMETOXAZOL  + TRIMETOPRIMA  SUSPENSÃO ORAL   



 36 

31  SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMPRIMIDOS 

32 CAPTOPRIL COMPRIMIDOS 
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ANEXO 2.  GRADE MÍNIMA DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS 

USUÁRIOS NA UPA 24H 

ITEM   MEDICAMENTO/INSUMO - ODONTOLOGIA 

1 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL 

2 ADESIVO ESMALTE/DENTINA (TIPO PRIME E BOND) 

3 ALVEOLEX 

4 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR 

5 ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 1:100000 

6 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM ADRENALINA 1:100000 

7 ANESTÉSICO TÓPICO (BENZOCAÍNA) 

8 CIMENTO CIRÚRGICO PÓ 

9 CIMENTO CIRÚRGICO LÍQUIDO 

10 CIMENTO HIDR. DE CÁLCIO DYCAL 

11 CIMENTO ZINCO PÓ 

12 CIMENTO ZINCO LÍQUIDO 

13 C. IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO 

14 CLOREXIDINE 0,12% 

15 EUGENOL 

16 FORMOCRESOL 

17 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. 

18 ÓXIDO DE ZINCO 

19 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 

20 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL QQ COR 

21 CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 

 

ITEM   MEDICAMENTO/INSUMO – CLÍNICA MÉDICA 

1  ÁCIDO ACETILSALICÍLICO  100MG   

2  ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ ML  

3  ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E+LECITINA SOJA  LOÇÃO   

4  ADENOSINA 6 MG    

5  ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL  

6  ÁLCOOL ETILICO 70%  

7  ALOPURINOL  

8  ALTEPLASE 50 MG   

9  AMINOFILINA  SOL. INJ.   

10  AMIODARONA CLORIDRATO  INJETÁVEL  

11  AMIODARONA CLORIDRATO COMPRIMIDOS   

12  AMOXICILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTÁSSIO  INJETAVEL  

13  AMPICILINA  SÓDICA 500 MGINJ.  

14  ANLODIPINA BESILATO 5 MG   

15  ATENOLOL 50 MG    

16  ATROPINA  SULFATO INJETÁVEL  
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17  AZITROMICINA 500 MG PÓ P/SOL.INJ. IV   

18  BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI  - INJETAVEL  

19  BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - - INJETAVEL 

20  BENZILPENICILINA POTÁSSICA  5.000.000 UI - INJETAVEL  

21 
 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI - 
SUSPENSÃO INJETÁVEL  

22  BICARBONATO DE SODIO  8,4%  

23  BICARBONATO DE SÓDIO  8,4%  SOL. INJ  

24  BROMOPRIDA CLORIDRATO 5 MG/ML   - INJETAVEL 

25  CAPTOPRIL  COMPRIMIDOS 

26  CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G - - INJETAVEL 

27  CETOPROFENO   - INJETAVEL 

28  CIPROFLOXACINO CLORIDRATO – INJETAVEL 

29  CLOPIDROGREL 75 MG   

30  CLORETO DE POTASSIO  10%  

31  CLORETO DE SÓDIO 0,9 %  

32  CLORETO DE SODIO 20% SOL. HIPERTÔNICA  

33  COLAGENASE 0,6 UI/G  30G  

34  DEXAMETASONA  FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML  SOL. INJ.  2,5 ML   

35  DEXAMETASONA 4MG   

36  DIAZEPAM  COMPRIMIDOS  

37  DIAZEPAM  - INJETAVEL 

38  DICLOFENACO SODICO – INJETAVEL 

39  DIGOXINA  0,25 MG  

40  DILTIAZEM CLORIDRATO 30 MG  

41  DIPIRONA SODICA  - INJETAVEL 

42  DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOL.INJ. 20 ML  

43  DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG/ML  SOL. INJ.   10 ML  

44  ENALAPRIL MALEATO COMPRIMIDOS  

45  ENOXAPARINA  

46  EPINEFRINA  1 MG/ ML  SOL. INJ. 1 ML  

47  FELIPRESSINA 0,03 UI/ML + PRILOCAINA CLORIDRATO 3%  - 1,8 ML   

48  FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML  

49  FENOBARBITAL SÓDICO – INJETAVEL 

50  FENOTEROL  BROMIDRATO 5 MG/ML  GOTAS P/NEBULIZAÇÃO  

51  FENTANILA CITRATO 0,50 MG/ML  -  10 ML (LISTA A1)  

52  FITOMENADIONA (VITAMINA "K 1" ) 10 MG/ML  SOL. INJ.  1 ML  IM  

53  FLUCONAZOL 2 MG/- INJETAVEL 

54  FLUMAZENIL 0,1 MG/ML – INJETAVEL 

55  FUROSEMIDA – INJETAVEL 

56  FUROSEMIDA COMPRIMIDOS   

57  GENTAMICINA SULFATO – INJETAVEL 

58  GLICERINA - CLISTER 12%  

59  GLICONATO DE CALCIO 10% - INJETAVEL 

60  GLICOSE 10% SOL. HIPERTÔNICA  - SISTEMA FECHADO - FR.250 ML  
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61  GLICOSE 25% SOLUÇÃO HIPERTÔNICA - 10 ML  

62  GLICOSE 5 % -  

63  GLICOSE 50%  SOLUCAO HIPERTÔNICA - 10 ML  

64  HALOPERIDOL 5 MG/ 1 ML – INJETAVEL 

65  HEPARINA SODICA  5000 UI / 0,25 ML  

66  HEPARINA SODICA 5000 UI / ML -  5 ML  

67  HIDRALAZINA CLORIDRATO – INJETAVEL 

68  HIDROCLOROTIAZIDA  COMPRIMIDOS 

69  HIDROCORTISONA SUCCINATO – INJETAVEL 

70  HIDROXICOBALAMINA CLORIDRATO (VITAMINA "B 12")  5.000 MCG/2 ML SOL. INJ. 2 ML  

71  INSULINA NPH HUMANA - 10 UI/ML  

72  INSULINA REGULAR HUMANA - 10 UI/ML -   

73  IPRATRÓPIO, BROMETO 0,025% (0,25 MG / ML ) SOL. P/NEBULIZAÇÃO   

74  ISOSSORBIDA (DINITRATO) - 10 MG  

75  ISOSSORBIDA (DINITRATO) SUBLINGUAL - 5 MG   

76  LIDOCAINA  CLORIDRATO 2% -   - INJETAVEL 

77  LIDOCAINA CLORIDRATO  2%  GELEIA   

78  LIDOCAINA CLORIDRATO  2% (ODONTOLÓGICA)   

79  MANITOL 20%  SOL. – INJETAVEL 

80  METFORMINA CLORIDRATO 850 MG   

81  METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS 

82  METILPREDNISOLONA SUCCINATO – INJETAVEL 

83  METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO  - INJETAVEL 

84  METOPROLOL TARTARATO  - INJETAVEL 

85  METRONIDAZOL   5MG/ML  - INJETAVEL 

86  MIDAZOLAM CLORIDRATO  - INJETAVEL 

87  MORFINA  SULFATO  10 MG/ML  - INJETAVEL 

88  NALOXONA  CLORIDRATO 0,4 MG/ ML  - INJETAVEL 

89  N-BUTILBROMETO   ESCOPOLAMINA  - INJETAVEL 

90  NITROGLICERINA 5 MG/ML – INJETAVEL 

91  NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG  - INJETAVEL 

92  NOREPINEFRINA BITARTARATO 2 MG/ML – INJETAVEL 

93  OCITOCINA 5 UI/ML – INJETAVEL 

94  OMEPRAZOL 40 MG – INJETAVEL 

95  OXACILINA SÓDICA  - INJETAVEL 

96  PETIDINA CLORIDRATO – INJETAVEL 

97  POLIGELINA (GELATINA + ELETROLITOS)  3,5 %  - INJETAVEL 

98  PROMETAZINA CLORIDRATO – INJETAVEL 

99  PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG  

100  PROTAMINA SULFATO 1000 UI  - INJETAVEL 

101  RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ ML   - INJETAVEL 

102  RINGER / LACTATO    

103  SALBUTAMOL  SULFATO  0,5 MG/ML  - INJETAVEL 

104  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA  (80 MG + 16 MG) / ML  - INJETAVEL 

105  SULFATO DE MAGNESIO  10%  - INJETAVEL 

106  TENECTEPLASE 40MG  
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107  TENOXICAM  20 MG  - INJETAVEL 

108  TRAMADOL CLORIDRATO  50 MG/- INJETAVEL 

109  VERAPAMIL  CLORIDRATO 2,5 MG/ML – INJETAVEL 
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ANEXO 3 – EXAMES LABORATORIAIS 

 

Todo processo de coleta, processamento de material biológico e liberação dos resultados são da 

responsabilidade da CONTRATADA e será executado por funcionários técnicos treinados e 

habilitados. 

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o resultado do exame no prazo máximo de 03 (três) 

horas para os exames de emergência. Este prazo se inicia no ato da entrega da amostra, que 

emitirá comprovante de recebimento.  

A CONTRATADA será responsável diuturnamente pela realização dos serviços contratados, de 

forma ininterrupta. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento da Portaria M.S n.º 5 de 21 de fevereiro 

de 2006, sobre as doenças de notificação compulsória para SVS, SES/RJ e LACENN. 

Deverão estabelecer um fluxo para comunicar ao médico em casos de resultados que se 

enquadrem nos parâmetros estabelecidos como de “pânico”. 

A CONTRATADA deverá utilizar meio de transporte seguro, garantindo a integridade e segurança 

do material, devendo ser acondicionado em caixas térmicas de temperatura e embalagens ideais, 

devidamente identificadas, segregadas de acordo com a natureza de compatibilidade do tipo de 

material de acordo com o proposto na Resolução ANTT Nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 e na 

Portaria Nº 472 de 09 de março de 2009 - Resolução GMC Nº 50/08 – Transporte de Substâncias 

Infecciosas e Amostras Biológicas.  

Para todos os exames, a CONTRATADA deverá fornecer etiquetas de código de barra para a 

identificação dos mesmos.  

A CONTRATADA deverá utilizar em todos os equipamentos das unidades, controle de qualidade 

interno e externo nos locais e os registros dos mesmos deverão estar disponíveis aos 

supervisores da unidade, ou pessoal autorizado pela SES/RJ. 

A CONTRATADA deverá realizar periodicamente a calibração de equipamentos. 

Deverão ser realizados, minimamente, os exames listados na tabela abaixo. 

  Descrição do Exame 

ALB ALBUMINA SORO 

AMI AMILASE 

HBG ANTI HBC IGG 

HBM ANTI HBC IGM 

ABE ANTI HBE 

ABS ANTI HBS 

ACV ANTI HCV 

ASO ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O) 

HCGQL BETA HCG QUALITATIVO 

BIL BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 

CAT CALCIO SORO 

CFLQ CARACTERES FÍSICOS (LIQUOR) 

MB CKMB SORO 
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CLO CLORO 

CPLA CONTAGEM DE PLAQUETAS 

CRE CREATININA SORO 

CPK CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 

DHL DHL 

RH FATOR RH 

GASO GASOMETRIA ARTERIAL 

GLI GLICEMIA 

ABO GRUPO SANGUINEO 

HBE HBE-AG 

AAU HBS-AG 

HT HEMATOCRITO 

HC HEMOCULTURA 

HB HEMOGLOBINA 

HEM HEMOGRAMA 

VHS HEMOSSEDIMENTACAO 

HIVR HIV TESTE RÁPIDO 

LEU LEUCOGRAMA 

LIP LIPASE 

MAG MAGNESIO 

POT POTASSIO 

PCR PROTEINA C REATIVA 

PTF PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES 

SOD SODIO 

TP TEMPO DE PROTROMBINA – TP 

WBL TESTE RÁPIDO PARA HIV 

TGO TGO 

TGP TGP 

TRO TROPONINA 

TTPA TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA 

URE UREIA 

URI URINA TIPO I 

UC URINOCULTURA 
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ANEXO 4 – EXAMES DE IMAGEM 

 

A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer momento de vigência do contrato, realizar 

modificações na demanda e características dos serviços de imagem, e quando estas implicarem 

em supressão de custos, a CONTRATADA deverá conceder os descontos referentes aos serviços 

ou despesas com insumos ou manutenção que deixar de realizar.  

A CONTRATADA deverá: 

Realizar em cada Unidade de Pronto Atendimento exames radiográficos, de usuários da própria 

Unidade de Pronto Atendimento.  

Realizar os exames radiográficos em equipamentos de Raios X fixos e móveis, utilizando as 

instalações disponibilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento; 

Realizar os exames de urgência e de emergência na sala de Radiodiagnóstico, nas salas de 

observação (Amarela - adulto e pediátrica) e estabilização (Vermelha);  

Prestar o serviço 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo o atendimento em plantão 

noturno, aos domingos e feriados. Os serviços contratados compreendem a realização de exames 

de urgência e de emergência, devendo a estrutura da CONTRATADA ser adequada à perfeita 

realização dos exames; 

Utilizar tecnologia digital para a realização dos exames radiográficos, responsabilizando-se 

integralmente por adquirir, instalar, implantar, operar e manter (i) sistema completo de 

digitalização das imagens; (ii) sistema de gerenciamento, arquivamento e distribuição de imagem 

(PACS) e (iii) sistema de informação da radiologia (RIS), com programas (softwares), 

equipamentos de informática (hardware), rede lógica e recursos humanos e materiais 

completamente integrados ao sistema de gestão e informação da Unidade de Pronto Atendimento, 

instalando monitores para a consulta e visualização, por meio eletrônico, das imagens dos 

exames radiográficos digitais realizados em todas as salas da Unidade de Pronto Atendimento, 

sem prejuízo para a entrega dos exames em filme(s) radiográfico(s) sempre que solicitado pela 

equipe médica. 

Utilizar sistemas que atendam integralmente aos requisitos do “Nível de Garantia de Segurança 2 

(NGS2)”, estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em 

Saúde, para realizar exames radiográficos digitais; 

Prestar o serviço com equipe técnica especializada, para operar o Serviço de Radiodiagnóstico 

das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h em condições adequadas e exigidas pela 

legislação vigente, procedendo a realização dos exames e cumprindo rigorosamente as 

determinações emanadas pelos respectivos órgãos responsáveis e fiscalizadores da atividade 

inerente, responsabilizando-se em todos os aspectos, sem exceção de qualquer modalidade; 

Fornecer todo e qualquer equipamento administrativo, de informática (software e hardware), 

impressos e materiais de consumo específico, tais como: documentações radiológicas, filmes, 

digitalizador de imagens, impressoras a seco, materiais de administração, descartáveis e 

impressos necessários para a prestação dos serviços contratados. Todos os equipamentos e 

material técnico de consumo deverão possuir certificação da ANVISA;  
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Disponibilizar os exames realizados em prazo imediato, sempre que requisitado pela equipe 

médica solicitante, já que se trata de um serviço de pronto-atendimento que se propõe a atender 

casos de urgência e emergências;  

Obedecer à padronização estabelecida pela SES/RJ para todos os impressos inerentes ao serviço 

e/ou entregues aos usuários, sendo vedada a colocação de quaisquer logomarcas ou símbolos 

diferentes do estabelecido pela SES/RJ;  

Entregar, sempre que solicitado, a documentação dos exames realizados em filme radiográfico.  

Manter o armazenamento e guarda dos exames digitais não entregues e seus backups, 

atendendo integralmente às regras estabelecidas na Resolução 1.821 / 2007 do Conselho Federal 

de Medicina. Ao encerramento do contrato, motivada ou imotivadamente, todos os exames e 

resultados, bem como seus arquivos físicos e eletrônicos deverão ser transferidos para a 

CONTRATANTE, sem quaisquer restrições à leitura ou acesso e sem nenhum ônus adicional;  

Elaborar mapas de produção e gráficos de interesse epidemiológico, conforme solicitação da 

CONTRATANTE, informando mensalmente os resultados alcançados;  

Realizar e ser responsável pelos custos da manutenção preventiva e corretiva integral de todos os 

equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento envolvidos na prestação dos Serviços; 

Montar a infra-estrutura do local de prestação dos serviços, devendo fornecer o todo o material de 

escritório e mobiliário necessário à perfeita execução do serviço, bem como digitalizador de 

imagem (CR) e chassis digitais de Raios-X, sempre que necessário;  

Atender a todas as normas de proteção radiológica da Portaria 453 da ANVISA ou outra que 

venha a substituí-la, incluindo controle dosimétrico ambiental e pessoal para todos os funcionários 

da CONTRATADA;  

Garantir a não paralisação do serviço por falta de insumos/equipamentos ou recursos humanos; 

Preencher e entregar toda a documentação referente ao atendimento prestado ao usuário, bem 

como os documentos necessários ao processo de faturamento, pela Unidade de Pronto 

Atendimento, junto ao convênio SUS. 

Permitir que os serviços executados sejam supervisionados por técnicos e fiscais designados pela 

CONTRATANTE; 

Gerenciar internamente os resíduos provenientes das atividades deste projeto básico;  

Apresentar a Licença Inicial ou Protocolo de Funcionamento da Vigilância Sanitária do Estado do 

Rio de Janeiro para o do Serviço de Radiologia, até no máximo o nono (9º) mês do início da 

atividade em cada Unidade de Pronto Atendimento. 
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ANEXO II 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO – UPA 24H 

 

 

 

Em cumprimento ao Edital de Seleção Nº 003/2012, atesto que o responsável técnico-

médico (ou o Representante credenciado da Organização Social) desta Pessoa Jurídica 

_____________________________, visitou as instalações físicas da Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24h ____________________________________ (nome da UPA 

24h) que compõe o Lote Único e os equipamentos disponibilizados pela SES/RJ. 

Assinatura do Representante Indicado pela SES/RJ 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal (ou credenciado) da Organização Social
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ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 

 

Pelo presente instrumento de representação credencio o Senhor 

______________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade N.º _____________, expedido pela ____________, devidamente 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, sob o N.º 

______________, residente e domiciliado na Cidade de ______________, Estado de 

__________, à Rua ___________, N.º ________, como meu mandatário, para 

representar esta Pessoa Jurídica podendo praticar todos os atos necessários relativos ao 

processo de Seleção de Nº 003/2012. 

Preliminarmente, declaro que a nossa Pessoa Jurídica aceita, sem ressalvas, as 

condições previstas no referido Edital.  

Rio de Janeiro, ______ de __________ de 2012.  

____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Pessoa Jurídica  
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ANEXO IV  

 DECLARAÇÃO 

 

 

Pela presente DECLARAÇÃO torno público para o fim que se especifica na Seleção de 

Nº 003/2012, que conheço o inteiro teor do Edital de Seleção que objetiva sistematizar a 

melhor escolha para organização, administração e gerenciamento do Lote Único de 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA – 24h, com vistas à prestação de serviços de 

organização, administração e gerenciamento.   

Declaro que conheço as leis e normas jurídicas que respaldam tal Edital de Seleção, em 

especial a, Lei Federal 8.090/90 e Lei Estadual nº 6243/11 e cabendo-me, no que se 

refere à última, firmar a minha intenção de obedecer aos princípios e Legislação do 

Sistema Único de Saúde - SUS e respeitar o caráter público das Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA – 24h.  

 

Rio de Janeiro, ______ de ____________ de 2012.  

________________________________________ 

Ass. Representante Legal da Pessoa Jurídica  
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ANEXO V  

 MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE........................................................,... por seu representante legal 

......................................................................... (nacionalidade, estado civil, profissão) 

portador do Registro de Identidade N.º .............................., expedido pela 

............................................. devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda sob o N.º..............................., residente e domiciliado na cidade de 

......................................, Estado de ..................................à Rua ............................, N.º 

............, na forma de seus estatutos, outorga a: (OUTORGADO) 

.......................................................................................... (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador do Registro de Identidade N.º ........................, expedida pela 

..................................., residente e domiciliado na cidade de ............................., Estado 

de ....................., à Rua .........................................., N.º ................... PODERES para 

assinar em nome da Outorgante o eventual Contrato de Prestação de Serviços e demais 

documentos relativos à execução do objeto licitado pela SES/RJ, em......../......./........, 

conforme Aviso de Edital Nº 003/2012, publicado no D.O.E. do dia ......./...../....., podendo 

o dito, no exercício do presente mandato, praticar todos os atos necessários ao seu fiel 

cumprimento, obrigando-nos e aos nossos sucessores, pelo que tudo dá por bom, firme e 

valioso.  

 

Rio de Janeiro,............, de ........................... de 2012.  

________________________________________ 

(Assinatura do Outorgante)  
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ANEXO VI 

 TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DO IMÓVEL SITUADO NA 

RUA___________________ Nº.____ NO MUNICÍPIO DE 

______________, NESTE ESTADO E DOS BENS MÓVEIS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM: 1) ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, COMO PERMITENTE, E 2)________________, 

COMO PERMISSIONÁRIO, NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos ____ dias do mês de _________ de 20__, na Secretaria de Estado de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES, situada na___________, Município do Rio de 

Janeiro, perante as testemunhas abaixo assinadas, presentes, de um lado o Estado do 

Rio de Janeiro, doravante designado simplesmente ESTADO, neste ato representado 

pelo Sr.______________, (Qualificar), e, de outro lado, ________________, 

domiciliado/sediado no Município de ______________, na Rua __________, nº. ____, 

inscrito no CPF/CNPJ sob o nº. ___________, doravante designado simplesmente 

PERMISSIONÁRIO, neste ato representado por ___________, é assinado o presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL, E DE BENS MÓVEIS a título precário, 

na forma do constante no processo administrativo nº ___________ e que se regerá pelas 

seguintes normas: Lei Complementar nº. 8, de 25 de outubro de 1977, Lei  nº 6243/11 e o 

Decreto 43.261/2011 e na forma do instrumento convocatório, aplicando-se a este Termo, 

irrestrita e incondicionalmente, suas disposições, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

PRIMEIRA: - (objeto) – Constitui objeto desta permissão de uso o imóvel de propriedade 

do ESTADO, situado na Rua ____________ nº. _____, no Município de ____________;e 

os bens móveis. 

SEGUNDA: - (Destinação dos bens) – Os bens que terão o uso permitido através do 

presente instrumento destinar-se-ão, exclusivamente, à prestação de assistência à saúde 

de usuários do SUS, vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena de 

rescisão de pleno direito do presente instrumento.  

TERCEIRA: - (Legislação aplicável) – A presente permissão de uso se rege pelo disposto 

nos artigos 35 e seguintes da Lei Complementar nº. 8, de 25.10.1977, pela Lei  nº 

6243/11 e pelo Decreto 43.261/201, bem como pelas demais normas legais em vigor ou 

que venham a ser posteriormente editadas sobre a utilização de imóveis do patrimônio 

estadual. 
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QUARTA: - (Prazo) – A presente permissão de uso será válida apenas enquanto estiver o 

em vigor o contrato de gestão, do qual é parte integrante. 

QUINTA: - (Conservação dos bens) – Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a conservar os 

bens que tiverem o uso permitido, mantendo-os permanentemente limpo e em bom 

estado de conservação, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até 

a efetiva devolução. 

SEXTA: - (Montagens, construções, benfeitorias) – É vedado ao PERMISSIONÁRIO 

realizar construções ou benfeitorias, sejam estas de que natureza forem, sem prévia e 

expressa autorização da Secretaria de Estado de Saúde, devendo-se subordinar eventual 

montagem de equipamentos ou a realização de construções também às autorizações e 

aos licenciamentos específicos das autoridades estaduais e municipais competentes. 

SÉTIMA: - (Fiscalização) – Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a assegurar o acesso aos 

bens que tenham o uso permitido aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, ou 

de quaisquer outras repartições estaduais, incumbidos de tarefas de fiscalização geral, ou 

em particular, da verificação do cumprimento das disposições do presente termo. 

OITAVA: - (Obrigações para com terceiros) – O ESTADO não será responsável por 

quaisquer compromissos ou obrigações assumidos pelo PERMISSIONÁRIO com 

terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso dos bens objeto deste termo. Da 

mesma forma, o ESTADO não será responsável, seja a que título for, por quaisquer 

danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos do PERMISSIONÁRIO ou de 

seus empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou contratantes. 

NONA: - (Outros encargos) – O PERMISSIONÁRIO fica obrigado a pagar toda e qualquer 

despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou 

municipais, que decorram direta ou indiretamente deste termo ou da utilização dos bens e 

da atividade para a qual a presente permissão é outorgada, inclusive encargos 

previdenciários, trabalhistas e securitários, cabendo ao PERMISSIONÁRIO providenciar, 

especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - O PERMISSIONÁRIO não terá direito a qualquer 

indenização por parte do ESTADO, no caso de denegação de licenciamento total ou 

parcial da atividade que se propõe a realizar no imóvel objeto deste termo. 

DÉCIMA: - (Restrições outras no exercício dos direitos desta permissão) – O 

PERMISSIONÁRIO reconhece o caráter precário da presente permissão e obriga-se, por 

si, seus herdeiros e sucessores: 

a) a restituir o imóvel e os bens móveis ao ESTADO, nas condições previstas no 

parágrafo único da cláusula décima terceira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado 

do recebimento do aviso que lhe for dirigido, sem que haja necessidade do envio de 
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qualquer interpelação ou notificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por 

via administrativa; 

b) a não usar os bens senão na finalidade prevista na cláusula segunda deste termo; 

c) a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, 

inclusive a seus eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e 

obrigações dela decorrentes, salvo com expressa e prévia decisão autorizativa do Sr. 

Governador do Estado e assinatura de termo aditivo para tal finalidade. 

DÉCIMA-PRIMEIRA: - (Condições de Devolução) – Finda a qualquer tempo a permissão 

de uso deverá o PERMISSIONÁRIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, 

conservação e habitabilidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer dano porventura causado aos bens que tiverem o 

uso permitido será indenizado pelo PERMISSIONÁRIO, podendo o ESTADO exigir a 

reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor 

correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor atenda ao interesse 

público. 

DÉCIMA-SEGUNDA: - (Devolução dos bens) – O PERMISSIONÁRIO ficará sujeito à 

multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, se findada 

por qualquer das formas aqui previstas a permissão de uso e o PERMISSIONÁRIO não 

restituir os bens na data do seu termo ou sem a observância das condições em que o 

recebeu.  

Parágrafo único. A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente 

restituídos ou retornem àquelas condições originais, seja por providências do 

PERMISSIONÁRIO, seja pela adoção de medidas por parte do ESTADO. Nesta 

última hipótese, ficará o PERMISSIONÁRIO também responsável pelo pagamento de 

todas as despesas realizadas para tal finalidade. 

DÉCIMA-TERCEIRA: - (Remoção de Bens) – Terminada a permissão de uso ou 

verificado o abandono do imóvel pelo PERMISSIONÁRIO, poderá o ESTADO promover a 

imediata remoção compulsória de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, 

que não tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, sejam eles do 

PERMISSIONÁRIO ou de seus empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou de 

terceiros. 

§1º. Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pelo ESTADO para 

local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que aos 

mesmos venham a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, 

nem tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo do 

PERMISSIONÁRIO. 
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§2º. Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias após a data de sua remoção, poderá o ESTADO, 

mediante decisão e a exclusivo critério do Sr. Governador do Estado: I) doá-los, em 

nome do PERMISSIONÁRIO, a qualquer instituição de beneficência ou, quando de 

valor inexpressivo, deles dispor livremente; II) vendê-los, ainda em nome do 

PERMISSIONÁRIO, devendo, nessa hipótese, empregar a quantia recebida para o 

ressarcimento de qualquer débito do PERMISSIONÁRIO para com o ESTADO ou de 

despesas incorridas, depositando eventual saldo positivo, em nome do 

PERMISSIONÁRIO, na Superintendência do Tesouro Estadual. Para a prática dos 

atos supra-mencionados, concede o PERMISSIONÁRIO, neste ato, ao ESTADO, 

poderes bastantes, com expressa dispensa da obrigação de prestação de contas. 

DÉCIMA-QUARTA: - (Rescisão de Pleno Direito) – A presente permissão de uso estará 

rescindida de pleno direito com o término da vigência do Contrato de gestão. 

§1º - Além do término do contrato de gestão, o descumprimento, pelo PERMISSIONÁRIO, 

de qualquer das obrigações assumidas dará ao ESTADO o direito de considerar 

rescindida de pleno direito a presente permissão, mediante aviso com antecedência de 30 

(trinta) dias. 

§2º: - Rescindida a permissão, o ESTADO, de pleno direito, se reintegrará na posse do 

imóvel e de todos os bens móveis afetados à permissão, oponível inclusive a eventuais 

cessionários e ocupantes. 

DÉCIMA-QUINTA: - (Notificações e Intimações) – O PERMISSIONÁRIO será notificado 

das decisões ou dos despachos proferidos ou que lhe formulem exigências através de 

qualquer uma das seguintes formas: I) Publicação no Diário Oficial do Estado, com a 

indicação do número do processo e nome do PERMISSIONÁRIO; II) por via postal, 

mediante comunicação registrada e endereçada ao PERMISSIONÁRIO, com aviso de 

recebimento (A.R.); III) pela ciência que do ato venha a ter o PERMISSIONÁRIO: a) no 

processo, em razão de comparecimento espontâneo ou a chamado de repartição do 

ESTADO; b) através do recebimento de auto de infração ou documento análogo. 

DÉCIMA SEXTA: - (Rito Processual) – A cobrança de quaisquer quantias devidas ao 

ESTADO e decorrentes do presente Termo, inclusive multas, far-se-á pelo processo de 

execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na forma da lei.  

PARÁGRAFO ÚNICO: - Por essa via o ESTADO poderá cobrar não apenas o 

principal devido, mas ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização 

monetária, multa contratual, fixada em 10% (dez por cento) do valor do débito, e 

honorários de advogado, pré-fixados estes em 20% (vinte por cento) do valor em 

cobrança, além das custas e despesas do processo. 

DÉCIMA SÉTIMA: - (Condições Jurídico-Pessoais) – O PERMISSIONÁRIO apresenta, 

neste ato, toda a documentação legal comprovando o atendimento das condições jurídico-
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pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo, que, lido e achado conforme, é 

rubricado e assinado pelas partes interessadas, pelas testemunhas e por mim que o lavrei 

 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de _____. 

 

________________________________ 

SÉRGIO CORTES 

Secretário de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro 

 ______________________________ 

Organização Social de Saúde 

 

 

Testemunhas: 
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ANEXO VII 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Entende-se que a Proposta de Trabalho é a demonstração do conjunto dos elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da 

unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto da Seleção. 

 

A Proposta deve ser elaborada para cada Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, de 

forma individualizada, especificando tratar-se de Lote Único, o nome das unidades, com 

toda a estrutura em funcionamento, ressaltando as atividades que serão realizadas e a 

estimativa de despesas referentes a cada Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, 

componente do Lote.  

 

TÍTULO 

Programa de Trabalho para Organização, Administração e Gerenciamento do Lote Único 

de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, conforme Edital de Seleção nº 

003/2012. 

1. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL / ASSISTENCIAL (C1) 

 

Este item deverá caracterizar o Modelo Gerencial e Assistencial para o Lote Único de 

Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h, e deverá conter os seguintes tópicos: 

 

a. Organograma 

b. Protocolos e organização de atividades assistenciais; 

c. Protocolos e organização do Serviço de Farmácia, incluindo implantação de 

dispensação de dose unitária; 

d. Atividades de Apoio; 

e. Atividades Administrativas e Financeiras;  

f. Proposta de quantificação da assistência, incluindo eventual proposta de incremento 

de atividade, deverá ser apresentada no quadro abaixo: 
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CRONOGRAMA / ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO 

Atividades 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês  

6 
Mês  

7 
Mês  

8 
Mês  

9 
Mês 
10 

Mês  
11 

Mês 12 
em 

diante 
Total  

Acolhimento               

Atendimento de 
Classificação de 
Risco 

             

Atendimento 
Médico para 
adultos e crianças 

             

Atendimentos 
Odontológicas 

             

Procedimentos              

Exames              

Cuidado 
Multiprofissional  

             

Dispensação de 
medicamentos nas 
24 horas  

             

  

g. Apresentação da Política de Gestão de Pessoas a ser praticada; 

h. Apresentação do dimensionamento de recursos humanos estimados, com o 

preenchimento do quadro abaixo: 

 

Categoria 
Carga Horária 

Quantidade Salário (R$) Área de Trabalho 
Semanal 

          

          

          

          

          

          

 

2. PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2) 

 

As propostas de atividades voltadas à qualidade deverão estar orientadas a obter e 

garantir a melhor assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes. O 

ente interessado estabelecerá em sua oferta, entre outras: 

a. Proposta de funcionamento das Comissões Técnicas que implantará nas Unidades 

de Pronto Atendimento – UPA 24h, e solicitadas no Anexo I, especificando: perfil 
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dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões; 

b. Organização do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos;  

c. Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade, 

dentre outros; 

d. Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do 

monitoramento acima; 

e. Proposta de Serviço de Atendimento ao Usuário e Pesquisa de Satisfação; 

f. Proposta de Educação Permanente; 

g. Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos; 

h. Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação; 

i. Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento 

pela Organização Social: apresentar um plano de organização específico com 

definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação, orçamento 

previsto, etc.  

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (C3) 

 

a. Certificar experiência anterior em gestão de serviços de pronto atendimento ou 

urgência e emergência; 

b. Certificar experiência anterior em gestão de serviços de saúde públicos, mediante 

comprovação; 

c. Análise de currículos e comprovantes dos responsáveis técnicos dos serviços a 

serem prestados e dos ocupantes dos postos de gerência e chefia. 

 

 

4. PROPOSTA ECONÔMICA (C4) 

A Proposta Econômica deverá ser apresentada no Quadro 6. Planilha de Despesas de 

Custeio e Investimento do Anexo I, Item 11.9, apontando o volume de recursos 

financeiros alocados para cada tipo de despesa, por UPA 24h, ao longo de cada mês de 

execução do Contrato de Gestão. 
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5. OBSERVAÇÕES 

 

5.1 Caso a Proposta de Trabalho a ser apresentada seja a mesma para todas as 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, componentes do Lote Único, esta poderá 

ser apresentada em apenas uma via, e neste caso deverá constar em cada item da 

Proposta a seguinte observação – “Proposta comum a todas as Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA 24h, componentes do Lote”. 

 

5.2 Os Itens (f) e (h) do Anexo VII deverão ser apresentados de forma individualizada 

para cada UPA 24h componente do Lote Único, pois tratam de metas e valores 

específicos a cada Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h; 

 

5.3 A Proposta de Trabalho, a Proposta de Incremento de Produção e a Proposta 

Econômica apresentada no Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio e Investimento 

do Anexo I, Item 11.9 constarão como obrigações da CONTRATADA e servirão como 

linha de base para as medições mensais, trimestrais e semestrais, feitas pela Comissão e 

Fiscalização do Contrato de Gestão. 
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ANEXO VIII 

 PARÂMETROS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO  

PROGRAMA DE TRABALHO 

O Programa de Trabalho para gestão do Lote Único de Unidades de Pronto Atendimento 

– UPA 24h, baseado nas especificações e condições previstas no Anexo I, será 

analisado e pontuado conforme o quadro abaixo, para cada Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24h, constante do Lote: 

Critérios 
(em referência ao Anexo VII) 

Pontuação Máxima  

C1 – PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL 30 pontos  

C2 – PROPOSTAS DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE 30 pontos  

C3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 40 Pontos  

PONTUAÇÃO TOTAL 100 Pontos 

 

1. Serão desclassificados os Programas que: 

 

1.1. Não atingirem uma pontuação total mínima de 70 (setenta) pontos nos Critérios:  

C.1 - Atividade 
C.2 - Qualidade  
C.3 - Qualificação Técnica 

 
1.2. Não atenderem às exigências deste Edital;  

1.3. Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio das atividades do Lote 

Único de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, com valores manifestamente 

inexequíveis. 

2. No julgamento da Pontuação Técnica para a definição da Nota Técnica (NT) será 

considerado o somatório dos resultados obtidos por cada fator de avaliação. 

NT = C1+ C2+ C3 

                 

2.1 - O Julgamento do Programa de Trabalho será definido através do ITP (Índice 

Técnico da Proposta), que consistirá no resultado da apuração obtida na Nota Técnica 

(NT), dividida pela pontuação Maior de Nota Técnica (MNT) dentre todas as propostas:  
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    ITP =       NT x 10 

                     MNT 

 

2.2 No julgamento das Propostas para a definição da Nota de Preço (NP) serão avaliados 

os Preços Propostos (PP) pelos participantes da seleção, em relação à Proposta de 

Menor Preço (MP), conforme fórmula a seguir:  

 

NP = MP x 10 

          PP 

 

3. Avaliação por UPA 24h: a classificação das propostas far-se-á pela média ponderada 

das Propostas Técnicas e Econômicas, mediante a aplicação da seguinte fórmula com os 

respectivos pesos:  

 

PROPOSTA TÉCNICA: PESO = 70  

PROPOSTA DE PREÇOS: PESO = 30  

 

A= ((ITPx70) + (NPx30))    

          100  

Onde:  

A= Avaliação por UPA 24h 

ITP = Índice Técnico da Proposta 

NP = Nota de Preço 

 

4. Avaliação por Lote Único de UPA 24h: será obtida pela média aritmética das 

Avaliações obtidas por cada UPA 24h componente do Lote. 

 

5. Será declarada vencedora do processo de seleção do Lote Único de UPA 24h a 

entidade cuja Avaliação do Lote obtenha a maior pontuação dentre as demais 

pontuações totais. 

 

6. Em caso de empate entre as entidades, o critério para desempate obedecerá a 

seguinte ordem: C4 – C3 – C2 – C1. 
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ANEXO IX 

 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Item C1: PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ ASSISTENCIAL – No conjunto da 

Proposta corresponde a 30 pontos.  

Avalia a adequação da Proposta de organização dos serviços e execução das atividades 

assistenciais à capacidade operacional da unidade. Observa os meios sugeridos, 

resultados e cronogramas. 

Item C2: PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE – No conjunto da 

Proposta equivale a 30 pontos.  

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços 

para a eficácia das ações de assistência e a Humanização das relações entre equipe 

profissional, usuários da unidade e comunidade. 

Item C3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – No conjunto da Proposta equivale a 40 pontos. 

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem sucedidas, 

habilidade na execução das atividades, meio de suporte para a efetivação das atividades 

finalísticas assistenciais, com profissionais habilitados, na busca de desenvolvimento  

para a saúde coletiva. 

Critérios 
(em referência ao 

Anexo VII) 
Itens de Avaliação Pontuação Máxima  

C1. PROPOSTA DE 
MODELO 
GERENCIAL/ 
ASSISTENCIAL 
 

(a) Organograma: apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando 
competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de 
acordo com as normas vigentes do CFM e MS. 

03 

(b) Protocolos assistenciais: descrever com base nas diretrizes das 
sociedades de especialidades médicas e de enfermagem, bem como 
novas propostas aplicáveis ao modelo. 
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional 
e operacional. 

04 

(c) Protocolos e organização do Serviço de Farmácia, incluindo 
implantação de dispensação de dose unitária: detalhar a forma de 
organização do Serviço, conforme as diretrizes do Conselho Federal de 
Farmácia.  

04 

(d) Atividades de Apoio: detalhar a organização das atividades não 
estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade. 

04 

(e) Atividades Administrativas e Financeiras: detalhar a estrutura, as 
rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de 
abrangência, horário e equipe mínima. 

04 

(f) Quantificação da assistência, incluindo eventual proposta de 
incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do 
tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, 
respeitando as características do atendimento. 

04 

(g) Política de Gestão de Pessoas: detalhar mecanismos de recrutamento, 
seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de 
avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade.  
Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e 
Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho - PNSST. 

04 

(h) Dimensionamento de recursos humanos: deverá contemplar a 
necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias 
profissionais. 

03 
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TOTAL 30 pontos 

C2. PROPOSTA DE 
ATIVIDADES 
VOLTADAS À 
QUALIDADE 
 

(a) Funcionamento das Comissões Técnicas: especificar o perfil dos 
membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões. 

02 

(b) Organização do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos: descrever 
as rotinas dos procedimentos, incluindo a sistemática e cronograma de 
implantação. 

03 

(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da 
produtividade: detalhar o plano proposto, bem como os processos, a 
sistemática e a capacitação da equipe dedicada. 

04 

(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir 
do monitoramento: descrever o plano proposto, cronograma de 
implantação e alcance das medidas. 

04 

(e) Serviço de Atendimento ao Usuário e Pesquisa de Satisfação: detalhar 
a implantação, processos e alcance. 

04 

(f) Educação Permanente: detalhar o plano proposto, procedimentos e 
critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.. 

03 

(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos: descrever 
o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos 
previstos. 

03 

(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação: 
descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na 
unidade; implantar/atualizar os sistemas disponibilizados pela SES; 
detalhar a organização e definição dos processos de trabalho. 

04 

(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em 
desenvolvimento pela Organização Social: apresentar um plano de 
organização específico com definição de alcance, metodologia, 
cronograma de implantação, orçamento previsto. 

03 

TOTAL 30 pontos  

C3. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA  
 

(a) Experiência anterior em gestão de serviços de pronto atendimento ou 
urgência e emergência.  Serão avaliados: metas quantitativas, o tempo de 
duração de cada contrato, o número de pacientes atendidos, o perfil 
específico de atendimento. 

15 Pontos 

(b) Experiência anterior em gestão de serviços de saúde públicos. Serão 
avaliados: metas quantitativas, o tempo de duração de cada contrato, o 
número de pacientes atendidos, o perfil de atendimento. 

15 Pontos 

 

(c) Análise de currículos e comprovantes dos responsáveis técnicos dos 
serviços a serem prestados e dos ocupantes dos postos de gerência e 
chefia. Serão avaliados: capacidade técnica e experiência dos 
profissionais. 

10 Pontos 

 TOTAL 40 Pontos  

PONTUAÇÃO TOTAL 100 Pontos 
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ANEXO X 

 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para o repasse dos recursos previstos neste anexo, a CONTRATADA deverá seguir os 

seguintes critérios: 

a. Possuir uma conta corrente única no Banco a ser indicado pela Secretaria de Estado 

de Saúde para as movimentações bancárias; 

b. Apresentar mensalmente extratos bancários de movimentação de conta corrente e de 

investimentos, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos; 

c. Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias realizadas por 

empresas externas ou demais órgãos de regulação e controle social do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais 

ficarão permanentemente à disposição da SES/RJ ou da Comissão designada por esta 

para acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão. 

2. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos transferidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão mantidos por esta, 

em conta especialmente aberta para a execução do Contrato de Gestão, em instituição 

financeira oficial indicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES / 

RJ, e os respectivos saldos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 

serão obrigatoriamente aplicados, conforme previsão legal. 

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Para a execução orçamentária do Contrato de Gestão e para sua respectiva prestação de 

contas, será seguido o seguinte procedimento: 

a. O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega 

mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os anexos:  

- Demonstrativo de Despesas;  

- Demonstrativo de Folha de Pagamento;  

- Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;  
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- Balancete Financeiro;  

- Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos. 

 

b. O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o 

segundo dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência; 

c. No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS 

e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos 

funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão; 

d. A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição de mobiliário, equipamentos e 

materiais permanentes e de informática necessários para o perfeita oferta do serviço, 

devendo submeter à CONTRATANTE o respectivo orçamento para prévia análise de 

seus Órgãos Técnicos; 

e. Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das instalações, a 

CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE o respectivo projeto com 

orçamento para prévia análise dos Órgãos Técnicos desta última. 

 

4. MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS 

A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e 

contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas 

contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores 

competentes. 

As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas através do Relatório de 

Prestação de Contas assinado pelo responsável da CONTRATADA e também por via 

magnética. 

Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA e seus 

originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores. 
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ANEXO XI 

MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 

CONTRATO DE GESTÃO Nº XXXX/2012, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE E XXXXX, QUALIFICADA COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO – 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, 

PARA OPERACIONALIZAR A GESTÃO E 

EXECUTAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES, com sede nesta cidade, na Av. 

Graça Aranha n° 182, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representada por 

seu Secretário de Estado, Ilmo. Sr. Dr. Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, portador da 

carteira de identidade nº 52 - 512106, expedida pelo CREMERJ, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 817.161.767-00, (doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE), e, de outro lado, a  

XXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXX, com endereço à XXXXXXXXXX, neste 

ato representada por XXXXXXXXXXXXXX na qualidade de XXXXXX, portador da 

Cédula de Identidade nº. XXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXX, doravante 

denominada CONTRATADA, realizada através do processo administrativo nº. 

08/XXX/XX tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, a 

Lei Estadual nº 6043, de 19/09/11, regulamentada pelo Decreto nº 43.261 de 27 

de outubro de 2011 e alterações constantes no Decreto nº 43.303 de 24 de 

novembro de 2011, considerando o Edital de Seleção nº 003/2012 e o 

correspondente ato de Homologação publicado no D.O.E., de XXXXXX, inserido 

nos autos do Processo nº XXXX, em conformidade com as diretrizes e normas do 

Sistema Único de Saúde – SUS emanadas do Ministério da Saúde – MS 

resolvem celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao apoio ao 

gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde a serem 

desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, ficando permitido o 

uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do 

presente Contrato de Gestão, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a operacionalização da 

gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela 

CONTRATADA no Lote Único de Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h 
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localizadas em ___________ – RJ, CNES_____, em tempo integral, que assegure 

assistência universal e gratuita à população; 

 

1.2 A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO dar-se-á pela CONTRATADA, 

desde que observadas todas as condições propostas pela CONTRATADA no 

Programa de Trabalho, no Edital e demais diplomas legais. 

 

1.3 Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO o Edital de Seleção e 

todos seus Anexos, principalmente: 

(i) Anexo I – Termo de Referência 

(ii) Anexo VI – Termo de Permissão de Uso 

(iii) Anexo IX – Transferência de Recursos Orçamentários 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PERMISSÃO DE USO DOS BENS 

Conforme Termo de Permissão de Uso (Anexo VI) o imóvel de propriedade do Estado do 

Rio de Janeiro referente à Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h e os bens móveis 

têm o seu uso permitido pela CONTRATADA durante a vigência do presente CONTRATO 

DE GESTÃO, nos termos Lei Complementar nº. 8, de 25 de outubro de 1977, Lei  nº 

6243/11 e do Decreto 43.261/2011. 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compromete-se a CONTRATADA a: 

3.1 Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos 

os níveis de trabalho; 

3.2 Comunicar à fiscalização do CONTRATO DE GESTÃO, por escrito e tão logo 

constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, 

para a adoção das providências cabíveis; 

3.3 Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da 

legislação aplicável; 

3.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações; 

3.5 Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição 

regular e necessários à execução do objeto do contrato; 

3.6 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

participação na seleção pública; 
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3.7 Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 24h, objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, através de 

técnicas adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a 

manutenção física da referida unidade e de seus equipamentos, além do provimento dos 

insumos (materiais) e medicamentos necessários à garantia do seu pleno funcionamento; 

3.8 Prestar os serviços de saúde que estão especificados nos Anexo I do Edital, de 

acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da 

legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto na Lei 

nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, com observância dos princípios veiculados pela 

legislação, e em especial: 

(i) Universalidade de acesso aos serviços de saúde; 

(ii) Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários ou seus 

representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita 

por seu empregado ou preposto; 

(iii) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

(iv) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

(v) Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

(vi) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

(vii) Fomento dos meios para participação da comunidade;  

(viii) Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos 

de modo adequado e eficaz. 

3.9 Na prestação dos serviços descritos no item anterior, a CONTRATADA deverá 

observar: 

(i) Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal 

e igualitário; 

(ii) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços; 

(iii) Respeito à decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na 

prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou 

obrigação legal; 

(iv) Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos usuários; 

(v) Esclarecimento dos direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos. 

(vi) Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade; 
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(vii) Inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos medicamentos 

dispensados nos protocolos terapêuticos estabelecidos pelas instâncias municipal, 

federal e estadual; 

3.10 Apoiar e integrar o complexo regulador da SES/RJ; 

3.11 Utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos e inclusive 

quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais 

vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias; 

3.12 Selecionar seu pessoal de forma pública, objetiva e impessoal, nos termos do 

regulamento próprio a ser editado pela CONTRATADA. 

3.13 Contratar serviços de terceiros para atividades acessórias sempre que necessário, 

responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes; 

3.14 Responsabilizar-se civilmente por qualquer tipo de dano causado por seus agentes, 

especialmente materiais, morais e estéticos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

órgão da Administração. A CONTRATADA também será a exclusiva responsável por 

eventuais danos oriundos de relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores e 

prestadores de serviços. 

3.15 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 

acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos 

da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos 

créditos da CONTRATADA. 

3.16 Quando demandada pela SES / RJ, e de comum acordo entre as partes, colocar em 

operação serviços ou unidades assistenciais, inclusive o hospital de campanha (Decreto nº 

43.408 de 9 de janeiro de 2012, para atendimento nas situações de urgência ou 

emergência, não previstos no Anexo I do Edital.  Visando a prestação dos serviços 

mencionados neste item, o CONTRATO DE GESTÃO poderá ser aditivado em valor e 

prazo a serem acordados entre as partes. 

3.17 Providenciar seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o 

prédio e bens móveis indispensáveis ao funcionamento do bem imóvel cedido. A 

contratação do seguro deverá contemplar a descrição dos bens a serem segurados, as 

coberturas pretendidas e a garantia contra perda total ou parcial dos bens sinistrados; 

3.18 Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for 

permitido; 

3.19 Administrar o imóvel e os bens móveis que tiverem o uso permitido em 

conformidade com o disposto no Termo de Permissão de Uso – Anexo VI do Edital que 

deverá definir as responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao Poder 
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Público; 

3.20 O Termo especificará os bens, o estado de conservação e definirá as 

responsabilidades da CONTRATADA quanto à sua guarda e manutenção;  

3.21 A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da 

permissão de uso, assim como as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão 

incorporados ao patrimônio estadual, sem possibilidade retenção ou retirada sem prévia 

autorização do Poder Público; 

3.22 Os equipamentos e instrumental necessário para a realização dos serviços 

contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições; 

3.23 Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura 

venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO ou 

recebidos em doação para instalação nesta unidade, serão automaticamente incorporados 

ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro devendo a CONTRATADA entregar a 

CONTRATANTE a documentação necessária ao processo regularização da incorporação 

dos referidos bens; 

3.23.1   As aquisições de materiais e equipamentos permanentes serão efetuadas através 

da transferência de recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, estimadas no 

item Investimento da Planilha de Despesas de Custeio e Investimento, item 11.9 do 

Anexo I.  As aquisições deverão ser incorporadas e patrimoniadas pela SES/ RJ, devendo 

a CONTRATADA apresentar os documentos e informações pertinentes tão logo realize a 

aquisição. 

3.23.2   Deverá ser realizada a atualização cadastral do Mobiliário, Materiais e 

Equipamentos Permanentes e de Informática, através de um inventário de todos os 

equipamentos existentes, informando sua localização, o nome e tipo do equipamento, 

assim como seu número de patrimônio. O Mobiliário, Materiais e Equipamentos 

Permanentes e de Informática adquiridos com recursos do CONTRATO DE GESTÃO 

também deverão ser objeto de patrimônio pelo Órgão designado pelo Estado do Rio de 

Janeiro.  

3.23.3   Deverá ser mantida na Unidade de Saúde uma ficha histórica com as 

intervenções sofridas nos equipamentos ao longo do tempo, especificando o serviço 

executado e as peças substituídas.  

3.23.4   Deverão ser informados à SES/RJ todos e quaisquer deslocamento do Mobiliário, 

Materiais e Equipamentos Permanentes e de Informática para outros setores, assim como 

deverá ser atualizada sua localização na ficha cadastral. 

3.24 Deverão ser enviadas à SES / RJ cópias de todos os contratos de prestação de 

serviços firmados pela Organização Social, devidamente assinados, já na prestação de 

contas referente ao primeiro trimestre do CONTRATO DE GESTÃO;  

3.25 Restituir ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores 
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repassados, em caso de rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO; 

3.26 No caso do item anterior, a CONTRATADA deverá transferir, integralmente, à 

CONTRATANTE os legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens 

móveis e imobilizados instalados nos equipamentos de saúde, bem como os excedentes 

financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde cujo uso dos 

equipamentos lhe fora permitido; 

3.27  Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria do 

Poder Público, inclusive os seguintes comprovantes: 

a) Pagamento de salários a empregados, incluídas as horas extras devidas e outras 

verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a 

repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês 

seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;  

b) Pagamento de vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;  

c) Anotações em Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e 

d) Recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos 

empregados vinculados ao contrato.  

3.28 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto 

ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos perante a 

Justiça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,  

sempre que expirados os respectivos prazos de validade. 

3.29 Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal 

necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da CONTRATADA, ficando 

esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações 

trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, 

isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que 

os repasses de recursos financeiros tenham obedecido ao cronograma estabelecido entre 

as partes; 

3.30 Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da 

execução do presente CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA, que resulte no 

ajuizamento de reclamação trabalhista, com a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no 

pólo passivo como responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas 

vincendas, o correspondente ao montante dos valores em cobrança, que serão 

complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

3.31 A retenção prevista no item 3.31 será realizada na data do conhecimento pela 

CONTRATANTE da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de 

débitos previdenciários ou relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos 

empregados da CONTRATADA para consecução do objeto do presente CONTRATO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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GESTÃO; 

3.32 A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de 

improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do 

débito previdenciário pela CONTRATADA; 

3.33 Ocorrendo o término do CONTRATO DE GESTÃO sem que tenha se dado a 

decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor 

ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o 

pagamento da condenação/dívida; 

3.34 Abrir conta corrente bancária específica no banco indicado pela Secretaria de 

Estado de Saúde para movimentação dos recursos provenientes do presente CONTRATO 

DE GESTÃO; 

3.35 Manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as 

despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE GESTÃO, e disponibilizar extrato 

mensalmente à CONTRATANTE; 

3.36 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 

sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor; 

3.37 Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros ou resultados entre seus diretores ou 

empregados; 

3.38 Encaminhar à CONTRATANTE para publicação no Diário Oficial do Estado, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura deste CONTRATO DE 

GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a 

contratação de serviços, obras e aquisições necessários à execução do CONTRATO DE 

GESTÃO, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder 

Público, de acordo com o que prescreve a Lei nº 6.043 de 19 de setembro de 2011, de 

forma atender aos princípios constitucionais do caput do art.37 da CRFB, especialmente 

aos da publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; 

3.39 Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste 

CONTRATO DE GESTÃO; 

3.40 Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na Unidade de 

Pronto Atendimento - UPA 24h, disponibilizando a qualquer momento à CONTRATANTE e 

às auditorias do SUS, as fichas de atendimento dos usuários, assim como todos os demais 

documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados na 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h; 

3.41 Apresentar a CONTRATANTE até o 5º dia do mês seguinte, Relatórios Gerenciais e 

comprovantes, na forma que lhe for indicada pela CONTRATANTE;  

3.42 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 

competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente CONTRATO DE 
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GESTÃO; 

3.43 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, em consequência de erro, negligência ou imperícia, 

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços 

contratados; 

3.44 Consolidar a imagem da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h como centro de 

prestação de serviços públicos da rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS, 

comprometido com sua missão de atender às necessidades terapêuticas dos usuários, 

primando pela qualidade da assistência; 

3.45 Devolver à CONTRATANTE, após o término de vigência deste CONTRATO DE 

GESTÃO, toda área, equipamentos, instalações e utensílios, em perfeitas condições de 

uso, respeitado o desgaste natural pelo tempo transcorrido, substituindo aqueles que não 

mais suportarem recuperação; 

3.46 Os bens móveis permitidos em uso poderão ser permutados por outros de igual ou 

maior valor, que passam a integrar o patrimônio do Estado, após prévia avaliação e 

expressa autorização do CONTRATANTE; 

3.47 Implantar, após prévia aprovação da SES/RJ, um modelo normatizado de pesquisa 

de satisfação pós-atendimento; 

3.48 Realizar seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante das 

sugestões, queixas e reclamações que receber com respostas aos usuários, no prazo 

máximo de 30 dias úteis; 

3.49 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos 

fluxos de atenção consolidados, nem na estrutura física da Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 24h, sem prévia ciência e aprovação da SES/RJ; 

3.50 O balanço e os demonstrativos financeiros anuais da CONTRATADA devem ser 

elaborados de acordo com as regras de contabilidade privada, obedecido o disposto na Lei 

nº 6.043/2011; 

3.51 Ao final de cada exercício financeiro, a CONTRATADA apresentará ao órgão 

supervisor a prestação de contas, contendo, em especial, relatório de gestão, balanço e 

demonstrativos financeiros correspondentes, devendo ser elaborada em conformidade 

com o CONTRATO DE GESTÃO e demais disposições normativas sobre a matéria. 

3.52 Encaminhar, semestralmente, a relação de processos judiciais em que a 

CONTRATADA figure como ré e que contenham pretensões indenizatórias, bem como as 

decisões que lhes foram desfavoráveis e os valores das condenações. 

CLAUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para execução dos serviços objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, a 

CONTRATANTE obriga-se a: 
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4.1 Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do presente 

objeto, conforme previsto neste CONTRATO DE GESTÃO e em seus anexos; 

4.2 Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO DE 

GESTÃO nos termos do Anexo I do Edital, a partir da efetiva assunção do objeto pela 

CONTRATADA; 

4.3 Programar no orçamento, para os exercícios subseqüentes ao da assinatura do 

presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, para fins de custeio da 

execução do objeto contratual; 

4.4 Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos do artigo 28 da Lei nº 6.043 

de 19 de setembro de 2011 mediante Termo de Permissão de Uso; 

4.5 Para a formalização do Termo, a CONTRATANTE deverá inventariar, avaliar e 

identificar previamente os bens; 

4.6 Promover a cessão de servidores públicos para a CONTRATADA, nos termos do 

art. 14 da Lei nº 6.043/2011, desde que haja requerimento desta, autorização do Poder 

Público para a cessão e a concordância do funcionário. 

4.7 Reter repasse de recursos à CONTRATADA quando a CONTRATANTE for 

demandada em nome próprio, primariamente, por condutas ilícitas e danosas praticadas 

por agentes da CONTRATADA, a exemplo dos itens 3.15 e 3.10 deste CONTRATO DE 

GESTÃO. 

 

CLAUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 

O CONTRATO DE GESTÃO vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de sua 

respectiva celebração, podendo ser, mediante termo aditivo, objeto de sucessivas 

prorrogações, vedado o estabelecimento, em qualquer delas, de prazo de vigência 

superior a 5 (cinco) anos.  

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO DE 

GESTÃO serão alocados para a CONTRATADA mediante transferências oriundas do 

CONTRATANTE, sendo permitido à CONTRATADA o recebimento de doações e 

contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos 

ativos financeiros da Organização Social e de outros pertencentes ao patrimônio que 

estiver sob a sua administração. 

6.2 Os recursos financeiros repassados pela Secretaria de Estado de Saúde 

provenientes do CONTRATO DE GESTÃO deverão ser aplicados, em até 02 (dois) dias 

úteis, contados a partir do crédito na conta bancária da CONTRATADA, exclusivamente 

em caderneta de poupança de instituição financeira oficial. 
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6.3 Os excedentes financeiros deverão ser restituídos à CONTRATANTE ou aplicados 

nas atividades objeto CONTRATO DE GESTÃO, desde que com prévia aprovação da 

Secretaria de Estado de Saúde. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REPASSE DE RECURSOS 

O detalhamento da Transferência de Recursos Orçamentários está regulado no Anexo I 

do Edital. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste CONTRATO DE GESTÃO correrão por conta dos 

recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

  

 

 

CLÁUSULA NONA – VALOR DO CONTRATO 

Dá–se a este CONTRATO DE GESTÃO o valor total de R$________(___________). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

O detalhamento do Sistema de Transferência de Recursos está descrito no Anexo I do 

Edital. 

Cada parcela mensal da Transferência de Recursos terá o valor de R$_____ 

(________________) e será depositada na conta corrente nº _____, agência ____, de 

titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Estado.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência 

da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE 

a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição 

financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição 

financeira, a transferência poderá ser feita mediante crédito em conta corrente de outra 

Unidade Orçamentária:_________________________________ 

Fonte de Recurso:________________________________  

Programa de Trabalho:____________________________ 

Natureza da Despesa:_____________________________ 
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instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais 

serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE  

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa proposta se referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste 

do valor contratual pelo IPCA acumulado no período, que deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto 

contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do CONTRATO DE GESTÃO, 

sem prejuízo da ação institucional dos órgãos de controle interno e externo do Estado, 

serão efetuados pela Secretaria de Estado de Saúde; 

12.2 A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será efetuada por intermédio 

da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização nomeada pelo Secretário de Estado de 

Saúde; 

12.3 Nos termos do Decreto nº 43.261 de 27 de outubro de 2011 e alterações 

constantes no Decreto nº 43.303 de 24 de novembro de 2011, os resultados e metas 

alcançados com a execução do CONTRATO DE GESTÃO serão avaliados, 

semestralmente pela Comissão de Avaliação, formalmente designada pela 

CONTRATANTE; 

12.4 A síntese do relatório de gestão e do balanço da Organização Social deverão ser 

publicados pela SES/RJ no Diário Oficial do Estado e, de forma completa, pela 

Organização Social no seu sítio eletrônico, bem como após 5 dias úteis serem 

encaminhados pela SES/RJ à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; 

12.5 A Secretaria de Estado de Saúde deverá encaminhar a prestação de contas anual, 

mencionada no Art. 22, § 1º, da Lei nº 6.043/2011 ao Conselho Estadual de Saúde, 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro. 
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12.6 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos 

e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se 

a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 

de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 

atividades. 

12.7 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não excluem 

ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 

própria. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO, RENEGOCIAÇÃO TOTAL E 

PARCIAL 

13.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado, mediante revisão das 

metas e dos valores financeiros inicialmente pactuados, desde que prévia e devidamente 

justificado, com a aceitação de ambas as partes e a autorização por escrito do Secretário 

de Saúde, devendo, nestes casos, serem formalizados os respectivos Termos Aditivos.  

13.2 Poderá também ser alterado para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico 

e financeiro do CONTRATO DE GESTÃO, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

14.1 A prestação de contas está regulada no Anexo I do Edital.   

14.2 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE mensalmente: 

14.2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos, 

14.2.2 Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada, 

14.2.3 Relatório Consolidado do alcance das metas de qualidade (Indicadores) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SANÇÃO, RESCISÃO E SUSPENSÃO DO 

CONTRATO DE GESTÃO 

A rescisão do CONTRATO DE GESTÃO poderá ser efetivada: 

15.1 Por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, por parte 

da CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas que inviabilizem a execução de seus 

objetivos e metas previstas no presente CONTRATO DE GESTÃO, decorrentes de má 

gestão, culpa e/ou dolo;  

15.2 Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público; 
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15.3 Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de atrasos dos repasses devidos 

pela CONTRATANTE superior a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, 

cabendo à CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, informando do fim da prestação dos serviços contratados. 

15.4 Na hipótese da cláusula 13.3, a CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas 

pelos prejuízos suportados pela CONTRATADA exclusivamente em decorrência do 

retardo na transferência de recursos, cabendo à CONTRATADA a comprovação do nexo 

de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da CONTRATANTE.  

15.5 Verificada qualquer uma das hipóteses de rescisão contratual, o CONTRATANTE 

providenciará a revogação da permissão de uso existente em decorrência do presente 

instrumento. 

15.6 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 

rescisão do CONTRATO DE GESTÃO, para quitar suas obrigações e prestar contas de 

sua gestão à CONTRATANTE, conforme disposto no Art.10, inciso VI, da Lei nº 6.043/11. 

15.7 Configurará infração contratual a inexecução dos serviços, total ou parcial, 

execução imperfeita, mora ou inadimplemento na execução, inobservância do Decreto Nº 

43.261, na Lei nº 6.043/2011 e, especialmente, se a CONTRATADA: 

15.7.1  Utilizar de forma irregular os recursos públicos que lhe forem destinados; 

15.7.2  Incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; 

15.7.3  Deixar de promover a manutenção dos bens públicos permitidos ou promover 

desvio de sua finalidade; 

15.7.4  Violar os princípios que regem o Sistema Único de Saúde. 

 

A ocorrência de infração contratual sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e 

ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, aplicada 

de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. 

Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); 

c) Desqualificação da entidade como organização social. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do 

CONTRATANTE. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser 

aplicada cumulativamente a qualquer outra. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter 

compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das 

infrações cometidas. 

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil 

que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da transferência mensal, 

respeitado o limite do art.412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 

unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

15.8 A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo 

administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

15.9 A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação 

judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

15.10  Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o 

Estado poderá:  

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não-executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa. 

15.11 O CONTRATO DE GESTÃO poderá ser rescindido quando do advento de 

circunstância superveniente que comprometa o fundamento de validade do mesmo e a 

sua regular execução. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A CONTRATANTE  providenciará, até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao da sua assinatura, 

o encaminhamento de cópia autêntica do presente CONTRATO DE GESTÃO e dos seus 

Anexos ao Tribunal de Contas e à Contadoria Geral do Estado, junto à Secretaria de 

Estado de Fazenda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a 

juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além 

do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e 

honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor em litígio. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

O presente CONTRATO DE GESTÃO deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial 

do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, por conta do 

CONTRATANTE, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO  

19.1 Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para 

dirimir qualquer questão oriunda do presente CONTRATO DE GESTÃO ou de sua 

execução, exceto quanto à propositura de ações possessórias, caso em que prevalecerá 

o foro da situação do imóvel, renunciando a CONTRATADA a qualquer outro foro que 

tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. E, por estarem de pleno acordo, 

firmam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo: 

 

Rio de Janeiro, ____ de ________ de ______. 

 

_____________________________________ 
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 

 

 

______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Testemunha________________________________ 

Testemunha________________________________ 
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