
 

                 STF AVALIZA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS            

           O Supremo Tribunal Federal publicou no dia 11-02-2016 acórdão da ADIN 1923 que trata da 
execução de políticas públicas por entidades privadas, através da terceirização. O Poder Público, em 
especial os entes municipais, passam a contar, definitivamente, com uma grande ferramenta de 
trabalho a partir da declaração de constitucionalidade da Lei nº 9.637/98, que autoriza a criação de 
Organizações Sociais (OS) e a firmatura de contratos de gestão entre o Público e as entidades sem 
fins lucrativos.           

           Após 17 anos de tramitação, o STF considerou constitucional praticamente a totalidade da lei 
das OS, permitindo que o poder público possa delegar às entidades privadas de cunho assistencial, 
qualificadas como Organização Social, as atividades de ensino, meio ambiente, ciência e tecnologia 
e, especialmente, saúde. 

           O que são as Organizações Sociais - OS 

           A União editou legislação criando as OS em 1998, visando equacionar os problemas de 
contratos na área da saúde. Ou seja, as organizações sociais são talhadas para tal finalidade desde sua 
origem, envolvendo a solução não somente dos agentes de saúde, mas também dos profissionais do 
Programa de Saúde da Família e tantas outras atividades resultantes de projetos, programas e ações 
pontuais.            

           No formato sugerido como solução definitiva, a entidade qualificada como Organização Social 
por decreto do Poder Executivo local, fica vinculada ao Município através de um contrato de gestão, 
onde resta prevista a efetiva realização da prestação de serviços, alcançando, principalmente os ACS 
e os PSF, mas também a administração de Hospitais e unidades de pronto atendimento, como já 
ocorre em diversos Municípios e, especialmente, em outros Estados da Federação.            

           Muito embora a contratação ocorra por meio do regime Celetista, onde também deverão ser 
pagos os encargos de natureza trabalhista, a vinculação, o comando e as ações integradas com o 
Município, serão de responsabilidade única do erário local, não envolvendo outras entidades cujo 
controle refoge ao ente local.            

           Em várias partes do País, tanto em nível federal como estadual, os serviços de saúde pública à 
população brasileira estão sendo transferidos à iniciativa privada, sob o argumento de que a gestão ou 
gerência de unidades de atendimento ou hospitalares pertencentes ao Estado, por não ser execução 
exclusivamente direta, pode ser alocada a entidades sem fins lucrativos.  E assim acontece ainda 
com os programas sociais na área da saúde.                                

           Referida transferência acarreta execução de melhores serviços de saúde à comunidade, maior 
autonomia gerencial e, por isso, maior responsabilidade para os dirigentes de tais serviços; aumento 
da eficiência e da qualidade, atendendo melhor o cidadão-cliente a custo menor, etc. Na 
implementação do Plano Diretor da Reforma do Estado, que encampou as ideias básicas acima, foi 
editada pelo Presidente da República a Medida Provisória nº. 1591-1, de 06.11.97, que estabeleceu 
critérios para definir, sob a denominação de organizações sociais, as entidades que, uma vez 
autorizadas, estariam aptas a ser parceiras do Estado, na condução da coisa pública, notadamente na 
prestação de serviços de saúde pública. Tal medida provisória foi transformada na Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998.             

 



 

 

           Assim, com base no esboço jurídico delineado a partir do Plano Diretor, que chegou a criar a 
figura "propriedade pública não estatal", e na Lei referida, vários Estados e muitos Municípios 
passaram a transferir parcela dos serviços de saúde de unidades públicas às organizações sociais, 
entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, entidades civis de prestação de serviços médicos, etc, 
estabelecendo uma parceria e modernizando o Estado, com maior eficiência gerencial e melhor 
prestação de serviços aos usuários.             

           Por tais contratos ou convênios, como normalmente são designados, transfere-se, por exemplo, 
uma unidade hospitalar pública a uma entidade civil (sem fins lucrativos), entregando-lhe bens 
móveis (máquinas e aparelhos hospitalares), recursos humanos e financeiros, dando-lhe autonomia de 
gerência para contratar, fazer compras de forma direta ou por meio de critérios fixados pela própria 
entidade, outorgando-lhe, enfim, verdadeiro mandato para gerenciamento, execução e prestação de 
serviços públicos de saúde.             

           Esta prestação de serviços visa a "transferir para o setor público não-estatal estes serviços 
(principalmente saúde), 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 maior autonomia e maior 
responsabilidade para os dirigentes desses serviços; lograr adicionalmente um controle social direto 
desses serviços...; 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 ...". 

           As diretrizes justificadoras da sua criação foram a "otimização do padrão de qualidade na 
execução dos serviços e do atendimento ao cidadão" e redução de formalidades burocráticas...; 
integração entre os setores públicos, a sociedade e o setor privado e avaliação de eficácia quanto aos 
resultados”.            

           Assim, é previsto o "contrato de gestão", pelo qual o Estado transfere às organizações sociais 
as respectivas atribuições, responsabilidades e obrigações a serem cumpridas. (art. 14). Em tais 
contratos, como se encontra previsto na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, deverão ser 
observados os princípios da administração pública, como "legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade" (art. 15), e também, os seguintes quesitos: fixação de programas, metas, 
prazos, limites de remuneração e vantagens, indicadores e avaliação permanente.            

           Como se vê, a terceirização guarda características próprias, estando mais em consonância com 
a Lei Federal nº 9.637, de 13 de maio de 1998. Não se objetiva somente terceirizar a Saúde, mas fixar 
uma parceria com a iniciativa privada, leia-se, comunidade local (sem fins lucrativos) bem mais 
ampla.  

           CONTRATOS DE GESTÃO             

           Os Contratos de Gestão estabelecem a relação entre o Município e a entidade qualificada 
como Organização Social. Os termos do referido contrato devem conter definições claras das 
intenções, responsabilidades e acordos recíprocos, e, para tanto, dispor de: Objetivos, Metas, 
Indicadores de Produtividade, Prazos, Critérios de Avaliação, Condições e Penalidades.  



 

 

 Trata-se de um importante instrumento no avanço da gestão pública, pois favorece o 
deslocamento do foco de controle dos meios para os fins.             

           Nas discussões dos termos do contrato, no processo de negociação, vão sendo clareadas as 
metas, aprimorados os indicadores de desempenho e definidas as responsabilidades de cada entidade, 
entre outros, embora ainda permaneçam restrições de autonomia e de caráter legal, com a 
manutenção de princípios da Administração Pública.            

           Assim, há formas legais de viabilizar a construção de uma alternativa permanente para a saúde 
pública local, sem a implementação de estruturas gigantescas e de elevado custo, capazes de 
embargar o próprio orçamento municipal.  

 Trata-se de uma estrutura que pode ser alterada, ampliada, adequada e melhorada a qualquer 
tempo, ensejando desta forma o fomento à execução de serviços públicos por meio da redução de 
custos fixos.            

           Desta forma, poderão ser contratados todos os profissionais necessários ao bom andamento da 
área da saúde do Município, podendo ainda ser cedidos os servidores efetivos do quadro geral para a 
entidade (OS), bem como há condições legais de permissão de uso dos móveis e imóveis 
pertencentes ao ente local, tudo em conformidade com o contrato de gestão. Trata-se de uma solução 
definitiva para esta área, evitando assim sucessivos apontamentos dos órgãos de controle em relação 
a formas outras mais tradicionais de solução.            

           O objetivo do Poder Público deve ser o de prestar seus serviços cada vez com maior qualidade 
e menor custo. Daí surge a expressão “Gestor Público” e não mais o simples Administrador de débito 
e crédito orçamentário. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige e exigirá sempre mais a 
profissionalização das instâncias de comando político-administrativo, para evitar o desperdício do 
dinheiro da comunidade.            

           Portanto, existindo a entidade que já tenha escopo de trabalho social no Município, é preciso 
realizar uma reformulação estatutária, como condição inicial para que a entidade sem fins lucrativos 
possa se destinar à prestação de serviços na área da saúde, desde que qualificada como Organização 
Social, nos termos da legislação federal e do próprio Município.            

           O estatuto deve observar o regramento contido na lei municipal que autoriza o Município a 
qualificar, por meio de decreto, as entidades como Organizações Sociais. O primeiro passo para 
efetivar o projeto em questão é o de alterar o estatuto. Os demais procedimentos são os seguintes:            

  1.      Criação ou alteração do Estatuto; 
  2.      Registro no Cartório Especial; 
  3.     Abertura de processo administrativo pelo Secretário da Administração, com a 
observância das previsões legais; 
  4.      Decreto de Qualificação da entidade como O.S. Municipal; 
  5.      Elaboração de Plano de Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde; 
  6.      Elaboração de Contrato de Gestão do Município com a entidade; 
  7.      Fiscalização do contrato firmado, através da estrutura da Secretaria Municipal de 
Saúde.       
      



 

           Na realidade, o que se busca com a instituição da Organização Social no âmbito local é criar 
uma nova forma de delegação de serviço público, reservada para atividades sociais não exclusivas do 
Município, como é o caso dos serviços de saúde.             

           Para bem entender a afirmativa, pode-se tomar como exemplo a Constituição atual, 
especificamente na parte relativa à saúde. No artigo 196, está prevista a saúde como "dever do 
Estado", ou seja, a saúde como serviço público próprio do Estado.             

           No artigo 199 está dito que "a assistência à saúde é livre à iniciativa privada", ou seja, a saúde 
aí não é prevista como serviço público (já que não atribuída ao Estado), mas como atividade 
livremente aberta à iniciativa privada.            

           No primeiro caso, a saúde, como serviço público, é atribuição do Estado e, se exercido por 
particular, essa atividade se dará por delegação do poder público e sob a observância das normas que 
regem a saúde pública na Constituição, em especial as da gratuidade, da universidade e da 
submissão obrigatória ao sistema único de saúde.            

           No segundo, a saúde, como atividade aberta à iniciativa privada, não é objeto de delegação, 
mas de mera autorização do Poder Público, ficando sob sua fiscalização, dentro do poder de polícia 
do Estado.            

           Toda a construção legislativa do direito nacional aponta, pois, para a adoção de uma estrutura 
de terceirização de serviços públicos ou de estabelecimento de parcerias, envolve novas técnicas de 
administração pública gerencial, entre elas o contrato de gestão. Cada vez mais a administração 
norteia-se pelo princípio da eficiência e procura alcançá-lo notadamente pela prestação de serviços 
por terceiros.            

           Ainda abordando o demoníaco termo ‘terceirização’, a prestação dos serviços de saúde desta 
forma, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tem previsão na própria Constituição. Permite o 
artigo 197 da Constituição Federal que diz:            

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. 

           A Administração Pública pode perfeitamente terceirizar serviços, pois está expresso na própria 
Constituição. Em várias partes do País, tanto em nível federal como estadual, os serviços de saúde 
pública à população brasileira estão sendo executados pelas entidades comunitárias e filantrópicas. 
Sob a ótica legal de não ser atividade exclusiva, pode ser alocada à iniciativa privada sem fins 
lucrativos.             

           Portanto, a saúde não é um serviço público que demanda execução direta exclusiva, eis que a 
própria Constituição Federal previu a colaboração das entidades privadas: 

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

§ 1° - 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. 



 

           No mesmo sentido, é a manifestação do Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. 
Ilmar Galvão, quando da análise da medida cautelar na ADI 1923, que como se diz no adágio popular 
“cai como uma luva” para o caso sub examine, in verbis:  

De ver-se, primeiramente, que os artigos 196 e 197 da CF se limitam a impor ao 
Estado o dever de garantir o direito de todos à saúde, mediante a implantação de 
‘políticas sociais e econômicas que visem a 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. (...) 

Não impõe ao Estado o dever de prestar assistência à saúde por meio de órgãos ou 
entidades públicas, nem impedem que o faça deste modo; tampouco eliminam a 
possibilidade de cumprir ele esse dever, por meio de iniciativas como a consagrada 
lei sob exame, seja por via de organizações sociais criadas e mantidas pelo Poder 
Público para tal fim, ou ainda, mediante a colaboração da iniciativa privada, 
prestada sob sua regulamentação, fiscalização e controle, com p revisto no artigo 
199, caput e § 1º. 

           Há uma diferença considerável entre o que venha ser terceirização e o que se conceitua 
privatização. A terceirização se vincula a serviços, onde o ente municipal delega, transfere, concede, 
permite ou autoriza uma pessoa jurídica de direito privado a executar um determinado ajuste em seu 
nome, mediante a firmatura de um compromisso contratual ou convenial. Ou seja, não há venda ou 
transferência definitiva, e sim uma contratação ou convênio para este ajuste entre as partes, sob a 
responsabilidade do Estado.            

           Já na privatização, há uma venda de patrimônio público ao privado, resultando em ingresso de 
receita aos cofres do erário, decorrente dessa transferência definitiva de bens. Serviços não são 
vendidos, apenas se contrata ou convenia com o privado e pelo tempo estabelecido na relação 
documental. 

           DA DECISÃO DO TCE/RS 

           Em julgamento no TCE/RS, relativamente ao Município de Guaporé, a matéria recebeu 
contornos históricos que sinalizaram para uma mudança de orientação da Corte de Contas no que 
respeita à execução dos serviços de saúde realizados por entidades sem fins lucrativos, notadamente 
as qualificadas como Organizações Sociais. Voto do Conselheiro Helio Mileski define a legitimidade 
das OS, bem como o contrato de gestão. Traz ainda uma adequada análise sobre as OSCIPs, e 
referências às Fundações de natureza privada. 

           Importante passagem da manifestação colhida do referido voto, revela que “...as OS não são 
propriedade de grupos ou de pessoas individuais, tampouco propriedade do Estado. Estas entidades, 
nos contratos, figuram como sendo a própria sociedade e o Estado permanece sendo o promotor das 
políticas públicas de atendimento às necessidades da coletividade, agora publicizadas...”            

           E ainda discorre o voto a respeito da eterna dicotomia entre o público e o privado, que deve ter 
como norte a melhor forma de aplicar recursos públicos numa área essencial: “Nesta relação entre o 
público e o privado, na atualidade, não se pode mais conceber o maniqueísmo de estabelecer que de 
um lado esteja o bem absoluto (serviço público estatal) e de outro o mal absoluto (interesses 
privados), na medida em que a conciliação entre eles deve ser praticável e, ao fim, entendidas como 
comunicáveis.” 



 

           A manifestação do Ministro Ilmar Galvão, na decisão liminar da ADIN anteriormente referida, 
não deixa margem para dúvidas sobre as OS. Diz o voto:            

Na verdade, por meio da ‘qualificação’ que os habilita a cumprir o contrato de 
gestão, atua o Estado como verdadeiro criador da organização, que nenhum outro 
objetivo terá senão servir como agente descentralizador da Administração, com a 
qual mantém uma relação de dependência constante e efetiva não limitando à 
cooperação para a produção de determinados resultados, mas decisiva.             

O contrato de gestão, causa determinante da instituição das organizações sociais, 
estabelece, como se viu, as atribuições e responsabilidades do novo ente, o Ministério 
a que será adstrito, as bases gerais de sua organização, as funções dos órgãos de 
direção e os bens e meios econômicos que lhe são atribuídos.             

Não passam, portanto, de simples instrumento técnico de que se utiliza o Estado para 
a gestão de seus próprios serviços; por ele criado, utilizado e, quando for o caso, 
extinto por via da desqualificação. 

           DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADIN 1923            

           Lei Federal nº 9.637, de 13 de maio de 1998 foi objeto da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 1923, proposta por partidos políticos ainda no ano de 1998. O Relator da 
matéria, Ministro aposentado Ayres Britto, entendeu tratar-se de norma absolutamente constitucional 
em toda sua plenitude, sem reparos a serem feitos no referido texto.            

 Para o Ministro, “Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), 
cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio 
ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao 
mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, 
permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a 
delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 

 De acordo com o voto que prevaleceu majoritariamente no STF, a atuação do Poder Público 
pode ocorrer mediante atuação direta e indireta, pois os serviços públicos são deveres do Estado e da 
sociedade. De qualquer forma, ‘o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará, 
invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da 
Administração Pública sob o ângulo do resultado’.            

           Ainda na decisão, há um destaque para a busca da eficiência dos serviços, caracterizando 
como “O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no 
domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos 
particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, 
em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública”.            

           O Ministro abordou com propriedade a cessão de bens e pessoal do público para a entidade, 
chamando a atenção para a consonância de interesses que deve presidir a relação:            

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.  

7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica, que 
prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do 
que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que 
marcam o regime de direito privado.            

 A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a 
conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio 
verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos 
interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e 
ciência e tecnologia. 

           Já para o Ministro Luiz Fux, responsável pela elaboração do acórdão com a posição final do 
STF, além das questões acima tratadas pelo voto do relator originário, o contrato de gestão assume 
um papel preponderante para a execução de politicas públicas, especialmente nas áreas sociais. Diz 
parte do voto:            

É justamente isto que se passa no contrato de gestão, em que a entidade privada, 
constituída para atuar sem finalidade lucrativa nas áreas elencadas no art. 1º, e o 
Poder Público, submetido aos deveres constitucionais de agir, pretendem alcançar a 
mesma finalidade: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e 
lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia.  

Os interesses de ambas as partes, portanto, confluem em uma mesma direção, o que é 
totalmente diverso do que ocorre com a figura típica do contrato administrativo, 
caracterizado pela oposição de interesses. É nesse sentido que se expressa a doutrina, 
recusando aos contratos de gestão a natureza verdadeiramente contratual. 

Por não se tratar de contratos administrativos, não cabe falar em incidência do dever 
constitucional de licitar, restrito ao âmbito das contratações (CF, art. 37, XXI). Nem 
por isso, porém, a celebração de contratos de gestão pode ficar imunizada à 
incidência dos princípios constitucionais. Da mesma forma como se ressaltou acima, 
a Administração deve observar, sempre, os princípios estabelecidos no caput do art. 
37 da CF. Dentre eles, têm destaque os princípios da impessoalidade, expressão da 
isonomia (art. 5º, caput), e da publicidade, decorrência da ideia de transparência e do 
princípio republicano (CF, art. 1º, caput).            

           Ao final o STF decidiu que a lei de criação das Organizações Sociais, instituídas para a 
prestação de serviços públicos, é constitucional, restando tão somente algumas adequações do 
texto legal ao pensamento majoritário da Suprema Corte, expresso da seguinte forma:            

      a) o procedimento de qualificação da OS 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;      

     b) 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;     



 

     c) 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;      

     d) 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;      

     e) 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      

     f) 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 redator.            

           As Organizações Sociais, as próprias OSCIPS e as Fundações Públicas de Direito Privado, 
constituem-se alternativas legais, tecnicamente adequadas e legitimadas pela necessidade de avançar 
no processo de gestão dos recursos públicos.  
   

 Assim como serviços resultantes de programas sociais, pronto atendimento, emergências e 
similares, os serviços do SAMU não são atividades que devem ser prestadas de forma exclusiva pela 
administração local, até mesmo porque a responsabilidade é compartilhada com as demais esferas de 
poder político. Trata-se de um serviço de complexidade acima das atribuições locais, que requer a 
execução de um projeto cuja origem é do Estado e da União. Como sempre, coube ao ente municipal 
colocar em prática os projetos gestados pelos demais entes da Federação, incluindo a contratação de 
pessoal. 

 Não pode o Município perpetuar através de concurso os profissionais que deverão 
desempenhar suas atividades em serviços ou de maior complexidade e custo ou que não são da 
competência local, grande parte atuando em caráter microrregional. Tal atribuição cabe ao Estado e a 
União.  

 Contudo, se o interesse do ente local é efetivamente assumir a responsabilidade pela 
execução, a contratação de pessoal pode ser realizada mediante contrato de gestão com entidade sem 
fins lucrativos ou ainda por processo licitatório, contratando uma empresa de prestação de serviços 
nesta área. A única necessidade que se impõe, havendo candidatos interessados acima do numero de 
vagas, é a seleção de pessoal ser procedida pela via do processo seletivo público, evitando situações 
de favorecimentos em relação à composição do quadro. 

 A partir da confirmação pelo STF da constitucionalidade das OS, abre-se um universo de 
alternativas para a execução de atividades em diversas áreas, com ênfase maior nos serviços de 
saúde, como ocorre com as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Socorros, 
Atendimentos de Emergência, Serviços de Especialidades clínicas e médicas e outras situações 
correlatas. 

 

 



 

 É o parecer. 

 

      Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2016. 

      

      CDP – Consultoria em Direito Público. 

                


