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Origem das Organizações Socais
Plano Diretor da Reforma do Estado, FHC, 1995
• processo denominado de “publicização” que é o 

repasse de tarefas antes do Estado para 
“entidades de direito privado” executá-las 
mediante o repasse de recursos públicos

     Apresentam-se como atividades na área social e 
científica que não são exclusivas do Estado “as 
escolas, as universidades, os centros de 
pesquisa científica e tecnológica, as creches, os 
ambulatórios, os hospitais, entidades de 
assistência aos carentes, principalmente aos 
menores e aos velhos, os museus, as orquestras 
sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de 
rádio e televisão educativa ou cultural  etc” 
(PDRE,1995)



Origem das Organizações 
SocaisEixo da Contrarreforma do Estado:

• Fortalecimento do setor privado na oferta de bens e 
serviços coletivos

• Funções do Estado deveriam ser de coordenar e 
financiar as políticas públicas e não de executá-las

• Organizações Sociais (Lei 9.637/98) 
    
•  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs) (Lei n.º 9.790/99) 

• Fundações Estatais de Direito Privado (PLC nº 
92/2007, apresentado ao Congresso Nacional, pelo 
Poder Executivo, em 13/07/2007)



Privatização do que é público?
A privatização se dar através da:
• Venda das Estatais = abdicação do Estado 

como agente econômico produtivo e 
empresarial através da privatização das 
empresas estatais

• Repasse de recursos públicos p/ a rede 
privada = abdicação do Estado como 
provedor de serviços públicos através da 
abertura à iniciativa privada como 
fornecedora destes serviços, deixando esses 
serviços à mercê das livres forças do 
mercado              Modo das Org. 
Sociais(OSs)



Privatização do que é público

• Transferência da gestão das atividades das políticas públicas 
mediante repasse de recursos, de instalações públicas e de 
pessoal 

• A isto se denomina privatização do público, ou seja, 
apropriação por um grupo privado (não estatal) do que é 
público

• Quanto as OSs criadas em SP a Drª Vera Monteiro, Prof. da 
PUC/SP Doutora em Direito Administrativo afirma que: 
“as OS hoje são uma realidade em São Paulo. São entidades 
privadas que recebem repasses para prestar serviços na área 
da saúde. Temos um problema sério que é o Estado não estar 
habilitado a fazer contratos de gestão. Precisamos ter em 
mente que estes instrumentos que criamos, OS, Fundações, 
podem na verdade ser grandes fontes de desvio de recursos 
públicos. Qual o interesse de uma entidade privada fazer 
gestão de um serviço social público se não o interesse 
econômico?”



Projeto de Lei que cria OSs em 
Alagoas 

• "Dispõe sobre o Programa Estadual de 
Organizações Sociais" (Mens. Nº 
66/2009)
"outorgar a uma entidade privada, sem 
fins lucrativos, a gestão das atividades e 
serviços de interesse público atinentes 
ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico e 
institucional, à proteção e preservação 
do meio ambiente, bem como à saúde, 
ao trabalho, à ação social, à cultura e ao 
desporto e à agropecuária [...]"



Projeto de Lei
Promove a terceirização da gestão e 

dos serviços públicos

• Repasse da gestão, de serviços e bens
´públicos para “entidades de direito 
privado”, qualificadas como 
“Organizações Sociais”, mediante 
“Contrato de Gestão celebrado com o 
Poder Público”, cedendo patrimônio, 
bens, serviços, servidores e dotação 
orçamentária públicos
(Art. 1º e 40º PL/OSs/AL)



Projeto de Lei é Inconstitucional
• A terceirização das atividades-fim do Estado como as 

relacionadas à Saúde, Ensino, Assistência Social, entre 
outras, é inconstitucional e ilegal

 
• A Constituição e a legislação pertinente permitem que o 

Poder Público apenas contrate instituições privadas para 
prestar atividades-meio, como limpeza, vigilância, 
contabilidade, ou determinados serviços técnico-
especializados na área da saúde como a realização de 
exames médicos, consultas etc, com o caráter de 
complementaridade, conforme o art. 199, CF/88 e art. 24 
da 8.080/90; nesses casos, estará transferindo apenas a 
execução material de determinadas atividades e não a 
gestão, patrimônio, equipamentos e pessoal

• Em outros estados, em que projetos semelhantes foram 
implantados, a OAB e o MP têm movido ADIN e Ações Civis 
Públicas contrárias às formas de terceirização da gestão 
pública



Projeto de Lei é 
Inconstitucional

A Constituição Federal assegura os direitos 
sociais como dever do Estado

• o que impede o Estado de desresponsabilizar-se 
da prestação destes serviços, não podendo 
repassá-los para entidades privadas, conforme 
propõe o art. 3º do Projeto de Lei

• Além dos direitos garantidos no Art. 6º pela 
Constituição, ela estabelece no Art. 196, a 
saúde como “direito de todos e dever do 
Estado” e no Art. 205 a Educação, nos Arts. 203 
e 204 garante a Assistência Social a quem dela 
necessitar. Assim, os serviços de Saúde, 
Educação e Assistência Social não podem ser 
terceirizados para entidades privadas



Ameaça os Direitos Sociais e 
Prejudica os Usuários

• Setores através dos quais o Estado viabiliza (ou 
inviabiliza) os direitos sociais garantidos 
legalmente – Educação, Saúde, Meio Ambiente, 
Trabalho, Ação Social – serão transferidos para 
“entidades privadas”

• Como a população poderá cobrar estes direitos ao 
Estado?

• Quem garante a qualidade e os acesso a estes 
serviços?

• Caso a demanda dos usuários seja maior que as 
“metas de desempenho” estabelecidas no 
“Contrato de Gestão”, os serviços serão negados 
pela entidade privada contratada 

• Tendência à crescente diminuição de oferta de 
serviços neste tipo de gestão que tem como lógica 
o lucro



Dispensa de Licitação: 
precedente para fraudes

• A dispensa de licitação garantida às OSs 
para compra de material e cessão de 
prédios é ilegal e fere a Constituição e a 
Lei 8.666/93, abrindo precedentes para 
o desvio do erário público, a exemplo do 
que já vem sendo investigado pelo 
Ministério Público da Bahia, Paraná e 
Pernambuco onde esse tipo de gestão já 
foi instalado



Prejuízo aos cofres públicos
• Na Bahia, entre 2001 e 2004, o Ministério Público 

Estadual e Federal ajuizaram 3 ações civis públicas 
denunciando atos de improbidade administrativa 
cometidos pela SMS – terceirização ilegal de serviços, 
superfaturamento de contratos, pagamentos indevidos 
etc. – que resultaram em um prejuízo de R$ 11 milhões 
aos cofres públicos 

• Os réus são a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, 
o Hospital Evangélico da Bahia e a Gestmed Gestão e 
Serviços de Saúde Ltda.

• Em julho de 2009, os representantes dos MPs 
denunciaram irregularidades na execução de contrato 
firmado para terceirização dos Programas Saúde da 
Família e de Agentes Comunitários com a Real Sociedade 
Espanhola de Beneficência, resultando em prejuízo 
estimado em R$ 40 milhões (ASCOM/MP, 08/01/2010)



Prejudica aos Trabalhadores

• A cessão de servidores públicos com ônus 
para a origem (órgão do Poder Público), 
prevista nos artigos 34 e 35 do Projeto de Lei 
é inadmissível à luz dos princípios mais 
elementares do Direito, assim como obrigá-
los à prestação de serviços a entidades 
privadas, quando foram concursados para 
trabalharem em órgãos públicos

• O servidor poderá ser posto em 
disponibilidade caso seja considerado 
desnecessário

• Permite contratações flexíveis, sem garantia 
dos direitos trabalhistas



Elimina Concurso Público

    As Organizações Sociais (criadas pela 
Lei 9.637/98) eliminam concurso 
público para contratação de pessoal, 
abrindo um precedente para:

•  o clientelismo na contratação
• a precarização do trabalho frente à 

flexibilização dos vínculos



Não contempla os controles próprios 
do regular funcionamento da coisa 

pública

• De acordo com o parágrafo 3º do 
Projeto de Lei/OSs/AL, as OSs serão 
submetidas ao controle externo da 
Assembléia Legislativa com auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado e o 
controle interno ficará a cargo do Poder 
Executivo

• Por que não se inclui o Ministério 
Público Estadual? Por que não se 
menciona o Controle Social?



Não menciona o Controle 
Social

• A participação social está restrita a “até 
06 (seis) representantes da sociedade 
civil, nomeados pelo Governador do 
Estado”, no “Conselho de Gestão das 
Organizações Sociais”, conforme 
parágrafo primeiro do art. 2º do 
referido Projeto de Lei



Desconsidera as deliberações das 
instâncias de Controle Social

• A deliberação Conselho Nacional de Saúde nº 001, de 10 de março de 
2005, contrária “à terceirização da gerência e da gestão de serviços e 
de pessoal do setor saúde, assim como, da administração gerenciada 
de ações e serviços, a exemplo das Organizações Sociais (OS) [...]”

• Resolução do CES/AL nº 016/2009, de 20 de maio de 2009, que 
expressa posição contrária à “terceirização da Gerência e da Gestão 
de Serviços de Saúde, assim como da administração gerenciada de 
ações e serviços, a exemplo das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), das Organizações Sociais de Saúde (OSS), 
das Fundações Estatais de Direito Privado ou de outros mecanismos 
e/ou iniciativas com objetivos idênticos que atentem contra a 
Constituição Federal, Artigo 196 que estabelece que a saúde ‘é 
direito de todos e dever do Estado’, como contra os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS”

• Os problemas enfrentados pelo SUS não estão centrados no seu modelo 
de gestão, pelo contrário, a não existência das condições necessárias 
para a efetivação deste modelo é que se constitui o principal problema a 
ser enfrentado



SAÍDAS
• A promoção das condições  necessárias para o bom funcionamento dos 

serviços públicos –valorização e qualificação dos servidores, conservação 
e ampliação  das instalações e equipamentos  da rede pública, 
humanização do atendimento, democratização e transparência na gestão 
etc. - é a solução para o enfrentamento dos problemas relacionados à 
qualidade desses serviços no Brasil e no estado de Alagoas 

• A ampliação da rede pública de serviços, com qualidade, para atender às 
necessidades e demandas da população

• O controle social contínuo dos movimentos sociais para a garantia da 
qualidade dos serviços prestados pelo Estado, deliberando sobre a 
alocação dos recursos públicos e fiscalizando o repasse e a aplicação dos 
mesmos

• A implementação de políticas públicas articuladas na perspectiva da 
intersetorialidade das ações sociais, sem sobreposições de atividades

• Valorização do quadro de servidores públicos através da desprecarização 
do trabalho no setor público, admissão dos trabalhadores por concurso 
público, isonomia salarial, estabilidade do trabalho, Planos de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) e qualificação profissional

• Cumprimento  do garantido em Lei para efetivação dos direitos sociais



Obrigada!
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