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I – SUS enquanto política de Estado
- Reforma do Estado e relação público
privado
- Estudos do Ministério de Planejamento
- Marco legal da relação entre
administração pública e sociedade
- Financiamento e acesso diferenciado a
recursos dos fundos públicos
- Acórdão da decisão do STF acerca da
legalidade das OSS (legislação federal)
- Leis estaduais e municipais de OSS e
OSCIPS

I – SUS enquanto política de Estado
- Leis instituindo fundações estatais
- Diferenças entre fundações públicas e
fundações privadas
- Código Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação e novo ímpeto às fundações
de apoio
- Tendência de progressiva privatização
do Estado e terceirização da gestão
- A experiência de São Paulo (“referência
do Governo Temer”)
- A fragilidade dos mecanismos de
controle público

II – Modalidades de Gestão
Administração Pública Direta
Administração Pública Indireta: Autarquias;
Fundações Públicas; Fundações Estatais
Consórcios Intermunicipais - CONSAÚDE
Empresas SA (constituídas pelo Estado, acionista
majoritário) - IPT
Oscips; OSS; Fundações de Apoio
Serviço Social Autônomo; Agências de Fomento

III – Marco Legal e Tendências de
Mudança na Legislação
Constituições
Leis Complementares e Ordinárias
Decretos, Portarias, Resoluções, Normas
Federais, estaduais e municipais
Exemplos:
Gestão dos hospitais de ensino: Ebserh;
autarquias especiais; contratos com OSS em
autarquias (regulação, sistemas e subsistemas)
Projetos e leis de fundações estatais
(projeto Neder)

III – Marco Legal e Tendências de
Mudança na Legislação
Outras modalidades:
Hospitais estratégicos e de excelência
(isenções fiscais); Relação com a saúde
suplementar (OSS, cessão de leitos, dupla
porta, acomodações diferenciadas)
O privado tornando-se público: Invest SP
(Lei 13.179/08, Serviço Social Autônomo,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativo, de interesse coletivo e de utilidade
pública – OSS Pública?); Desenvolve SP (Lei
10.853/01, sociedade de economia mista, sob a
forma de sociedade por ações).

IV – Estado de São Paulo
- Lei Complementar 791/95 e alterações (CÓDIGO
ESTADUAL DE SAÚDE) – Dep. Roberto Gouveia
- Lei Complementar 846/98 e alterações
(ORGANIZAÇÕES SOCIAIS)
- Extinção do CEPAM, FUNDAP e alienação de
patrimônio público
- O privado tornando-se público ou o mercado
dentro do público: Investe SP (http://www.investe.sp.
gov.br/); Desenvolve SP (http://www.desenvolvesp.com.
br/); outros
- Efetividade do Controle Público: LDO; Prestações
de Contas Trimestrais; Órgãos de Controle Internos e
Externos; Conselhos de Saúde (Leis Neder)
- Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de
Gestão com as OSS: SPDM; ISAS; CONSAÚDE

IV – Estado de São Paulo
Parlamento, Universidades e Sociedade:
- Frentes Parlamentares em Defesa das
Universidades Públicas, dos Institutos Públicos
de Pesquisa e das Fundações Públicas
- Fórum Suprapartidário em Defesa do SUS e
da Seguridade Social (Resolução Neder)
- Decidimos enfrentar o debate das
modalidades de gestão privadas de políticas
públicas (saúde, cultura, esporte, pessoas com
deficiência, criança e adolescente, meio
ambiente, investimentos, competitividade e
desenvolvimento) e promover atos em defesa
do SUS e da Seguridade Social.

V – Temas Relevantes
- Compatibilidade com as diretrizes e
princípios do SUS
- Impedir o uso privilegiado dos fundos
públicos
- Criar ambientes democráticos de negócios
- Respeitar as leis de licitações e critérios
impessoais de contratação de pessoal
- Gestão de pessoal terceirizado e relação
com os servidores públicos
- Direitos trabalhistas, salariais e
previdenciários
- Municipalização e equiparação salarial
- PCCS ao invés de contratação de PJs
- Mesa de negociação permanente

V – Temas Relevantes
- Controle público efetivo no SUS
- Gestão pública, transparente e participativa
- Retomar a relação entre parceiros
históricos do Movimento pela Reforma
Sanitária
- Articular modalidades de democracia
direta, participativa e representativa
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