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(DES) EQUILIBRIO
Clarisvan C. Gonçalves



3Clarisvan C. Gonçalves



4

A Lei nº 8.666, de 

21.06.93
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PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:

ART. 37 – CF

OBSERVAR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

OBSERVAR AÇÕES 

PRÉ 

E 

PÓS CONTRATAÇÃO
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PRESSUPOSTOS DA LICITAÇÃO:

➢ PRESSUPOSTO JURÍDICO;

➢PRESSUPOSTO LÓGICO/ 

FÁTICO.
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PRESSUPOSTO JURÍDICO

Exigência que a licitação 
seja apta a satisfazer o 

interesse da 
Administração, que não 
deve se confundir com o 

interesse do Administrado!
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PRESSUPOSTO 

LÓGICO/FÁTICO

Existência de pluralidade de 
objetos e de ofertantes.

Existência de interessados no 

certame.
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HISTÓRICO

A experiência do Ministério da Saúde (MS) com o processo 

de contratualização iniciou-se em 2004, com a implantação 

das políticas de reestruturação dos hospitais de ensino e 

dos hospitais filantrópicos. Ao adotar essas políticas, o 

Ministério da Saúde implantou um novo modelo de 

financiamento para esses hospitais, baseado no repasse de 

incentivos financeiros calculados a partir da série histórica 

da produção hospitalar de cada estabelecimento.

Neste contexto, instituiu-se o Incentivo de Adesão à 

Contratualização (IAC), permitindo o repasse de recursos 

aos estabelecimentos hospitalares mediante publicação de 

portarias.



contratar

Ajustes entre Secretarias de 
Saúde e atores externos 

(pessoa física ou jurídica)

objetiva compra de bens/ 
contratação de serviços

Pagamento baseado no 
preço, admitido o lucro

Lei nº 8.666, de 1993

contratualizar

Ajustes entre Secretarias de Saúde 
e atores internos ou externos 

(pessoa jurídica)

baseados no cumprimento de 
metas de desenvolvimento 

institucional

Incentivos:

financeiros  (fomento, prêmios, 
isenções) ou administrativos 

(autonomias) 

Lei 4.320/64 e Legislações e normas 
específicas
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O que é fomento 

público?

✓ Atividade administrativa que 

objetiva  

induzir e incentivar o Terceiro Setor 

a atuar na realização de atividades 

de relevância social. 

✓ Forma de suplementar recursos, 

destinados a entidades civis sem 

fins lucrativos prestadoras de 

serviços essenciais

✓ Estratégia da Administração 

Pública de estímulo direto à sua 

atuação de reconhecido 

interesse público.
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FORMAS DE FOMENTO PÚBLICO
ENTIDADES CIVIS

SEM FINS LUCRATIVOS
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Convênio
Convênio é acordo, mas não é contrato 

(......) no contrato há sempre duas partes; 

uma que pretende o objeto do ajuste ( a 

obra, o serviço); uma outra que pretende a 

contraprestação correspondente ( o preço ). 

No convênio não há partes, mas sim 

partícipes com as mesmas pretensões.

HELY LOPES MEIRELLES
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ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL – O.S.

Lei n° 9.637 de 15 de maio 

de 1998
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ADIN nº 1.923/DF Relator Min. Ayres Britto 

Requerentes: Partido dos Trabalhadores – PT e 

Partido Democrático Trabalhista - PDT Requeridos: 

Presidente da República e Congresso Nacional 

Interessados: Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência, Academia Brasileira de Ciências e 

Sindicado dos Trabalhadores e Servidores em 

Serviços de Saúde públicos, conveniados, contratados 

e/ou consorciados ao SUS e previdência do Estado do 

Paraná – SINDSAÚDE/PR 

Voto vista - Ministro Luiz Fux
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CONTRATO DE GESTÃO 

NÃO É 

COMPLEMENTARIDADE!

6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática

pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração

Pública para as entidades privadas, após a celebração de

contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento,

pelo Poder Público, da atuação do particular em

consonância com o interesse público, através da inserção

de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso

configure qualquer forma de renúncia aos deveres

constitucionais de atuação.
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CAPÍTULO I

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I

Da Qualificação

Art. 1o 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.
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As organizações sociais representam uma estratégia de 

estimular parcerias de entidades privadas sem fins 

lucrativos com o Poder Público em serviços sociais 

livres à ação da iniciativa privada na esfera pública. 

Não podem e não devem ser superestimadas nem 

subestimadas como respostas às dificuldades do 

aparelho do Estado no âmbito da disponibilização das 

atividades sociais, mormente na espécie, ações e 

serviços de saúde. 

O Estado com elas não se despede da responsabilidade 

de assegurar e garantir os direitos sociais. 
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O Estado continua regulador e promotor de 

serviços sociais, contando, porém com mecanismos 

de parceria renovados, ampliando a sua 

capacidade de direta ou indiretamente assegurar a 

fruição dos direitos. 

Insisto que o modelo público de gerenciamento no 

Brasil na área da saúde, deve obrigatoriamente 

respeitar os princípios do SUS: acesso universal, 

integralidade da assistência e eqüidade na oferta 

de serviços. 
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Seção III

Do Contrato de Gestão

Art. 5o 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. 1o.

Art. 6o 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.
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Seção IV

Da Execução e Fiscalização do Contrato de 

Gestão

Art. 8o A execução do contrato de gestão 

celebrado por organização social será fiscalizada 

pelo órgão ou entidade supervisora da área de 

atuação correspondente à atividade fomentada.

FISCALIZAÇÃO = INSTRUMENTO DE 

REGULAÇÃO!
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