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DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o 
que consta do Processo no 201900020008523, resolve exonerar, 
a pedido e a partir de 1º de junho de 2019, VANESSA SOUSA 
LOBATO, CPF/ME nº 886.367.631-34, do cargo em comissão de 
Diretor de Campus Porte 4, DAID-6, da Universidade Estadual de 
Goiás - UEG.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em 
Goiânia, 14 de novembro de 2019, 131o  da República.

RONALDO RAMOS CAIADO
<#ABC#156109#2#186200/>

Protocolo 156109

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#156094#2#186183>

PROCESSO Nº 201900010038452, que 
versa sobre modelo de gestão compartilha-
da na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE 
GOIANÉSIA, por meio da celebração de 
ajuste de parceria com organização social 
de saúde.

DESPACHO Nº 502 /2019 - Cuidam os presentes autos 
de procedimento de chamamento e seleção de organização social de 
saúde visando à celebração de contrato de gestão para o gerencia-
mento, a operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, 
em regime de 12 horas/dia, de segunda à sexta-feira, no âmbito da 
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA, localizada à 
Avenida Contorno, Bairro Esperança, s/no, Goianésia - GO, CEP: 
76.383-637. A partir da celebraçãodo respectivo ajuste, cujos termos 
essenciais se encontram descritos no Termo de Referência (SEI 
9522050), pretende o Poder Público estadual cometer ao setor 
privado filantrópico - organização social - a execução de serviços de 
relevância pública na área de cuidados médicos.

Várias são as razões que me levam, na condição de 
decisor político, a adotar, no Estado de Goiás, o modelo de gestão 
disciplinado pela Lei estadual no 15.503, de 2005, para execução 
de determinados serviços e/ou atividades de relevância pública, em 
especial, como se passa no presente caso, para a oferta de atividades 
ambulatoriais de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação 
terapêutica para diferentes especialidades médicas, com vistas a 
apoiar os serviços de atenção básica de saúde.

De se assinalar que o projeto de implantação das 
policlínicas está inserido no contexto de modernização gerencial dos 
serviços de saúde, atualmente em curso no Estado, cuja proposta 
consiste em ampliar o acesso da população aos serviços ambulato-
riais de média complexidade, colaborando, assim, para o aperfeiçoa-
mento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado 
de Goiás.

Desde logo, reconhecida deve ser a dificuldade que o 
setor da saúde enfrenta no que diz respeito a conciliar, de um lado, 
o atendimento às normas de contratação administrativa e os seus 
inevitáveis procedimentos e trâmites burocráticos, por outro lado, 
com a oferta de uma resposta pública satisfatória às necessidades da 
população relativamente aos bens e serviços de saúde.

Em tal circunstância, é preciso admitir que o modelo 
institucional das organizações sociais apresenta claras vantagens 
em relação à administração estatal, para o que é emblemático o 
caso das aquisições de bens e contratações de serviços. Em razão 
de o regulamento de compras, aquisições e contratações de uma 
organização social (art. 4o, VIII c/c art. 17, ambos da Lei estadual no 
15.503, de 2005) não se encontrar sujeito ao regime jurídico único (e 
rígido) da Lei federal no 8.666, de 1993, grandes são os ganhos de 
agilidade e de qualidade, com reflexos, sobretudo, na conservação 
do patrimônio público, cujo uso é cedido à organização social ou 
patrimônio porventura adquirido com recursos públicos.

No que se refere à gestão organizacional em geral, a 
vantagem evidente do modelo de gestão por meio de organizações 
sociais é o estabelecimento de mecanismos de controle finalísticos, 
ao invés de meramente processualísticos, como costuma acontecer 
no caso da administração pública, já que a avaliação da gestão de 
uma organização social se dá mediante a análise do cumprimento 
de metas estabelecidas no respectivo contrato de gestão, ajuste que 
possui nítida natureza convencional, em nada se assemelhando aos 
típicos contratos administrativos de prestação de serviços.

Além disso, a participação dos setores privado e social 
busca progressiva racionalização das funções de financiamento, 
segundo princípios de eficiência, responsabilização e contratuali-
zação. Isto porque os contratos de gestão incentivam a realização 
de procedimentos eficientes e adequados às necessidades, 
contribuindo para diminuir elementos de rigidez que, como alinhado, 
caracterizam as culturas burocráticas, normalmente dispendiosas e 
inflexíveis. Tem-se em tal modelo, como se percebe, uma evidente 
reforma gerencial, já que permite a reconstrução do Estado em 
novas bases, com o reconhecimento de que a perspectiva de 
políticas públicas vai além da perspectiva de políticas governamen-
tais, em cujo cenário emerge a importante e inafastável participação 
do Terceiro Setor.

O modelo já é adotado no Estado de Goiás e, desde 
janeiro de 2019, vem passando por um linde de reestruturações de 
gestão, para maximizar resultados a um custo adequado, mediante 
fiscalização apurada e repensada.

A realidade local tem demonstrado, com modelo, aliás, 
já consagrado em outros Estados da Federação, destacando-se São 
Paulo e Rio de Janeiro, que a gestão dos privados, por meio de 
atuação gerencial e com foco no atingimento de metas e resultados 
fixados pelo Poder Público, tem vindo a proporcionar satisfatórios 
resultados na oferta de cuidados em saúde, com regularidade em 
sua prestação, ampliação dos serviços colocados à disposição dos 
utentes, aumento do número geral de leitos, cirurgias, consultas e 
exames, o que, como não poderia deixar de ser, tem vindo a provocar 
um importante aumento da demanda por tais necessidades socais, 
na contraface do que surge para o Estado o impostergável dever de, 
paulatinamente, ofertar as respectivas prestações materiais, com in-
tegralidade no atendimento e garantia de acesso universal.

É, portanto, esse ideal de prestação de serviços em 
saúde, dotado do mais alto coeficiente de qualidade, que, em minha 
gestão governamental, procuro agora imprimir à futura POLICLÍNICA 
REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA, no âmbito da Macrorregião 
Centro Norte de Goiás, a capacidade de abranger 60 (sessenta) 
municípios e população estimada em 1.089.198 (um milhão e oitenta 
e nove mil cento e noventa e oito) habitantes, cabendo ao referido 
equipamento público de saúde, em fase final de construção, garantir 
serviços especializados de média complexidade e alta resolutivida-
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de em articulação com a atenção básica e assistência hospitalar, 
oferecendo à população da região o acesso ambulatorial às espe-
cialidades médicas diversas, tudo conforme informações contidas 
no Termo de Referência, por meio da atuação de parceiro privado 
que, conforme se extrai da realidade goiana, tem demonstrado 
possuir maior rigor e melhor capacidade de gerenciamento, quando 
comparado ao Poder Público.

Voltando ao ponto inicial: a execução de cuidados 
em saúde de forma direta pela administração tem encontrado 
remarcadas dificuldades de variadas ordens. Para além de 
problemas burocráticos, que, não raro, impedem uma atuação mais 
expedita e menos onerosa do ente público, reconhecido deve ser 
também que grandes e complexas estruturas administrativas, no 
interior das quais vários órgãos têm de atuar para o alcance de 
determinada providência, contribuem sobremaneira para emperrar 
o agir administrativo.

Mas não é só isso. Sofrem as administrações 
públicascom a desprofissionalização da função pública, à qual se 
soma ainda a carência de mão de obra. Outrossim, problemas 
associados à gestão e à falta de planejamento, se é certo que 
devem ser objeto de firme correção por parte do Poder Público, não 
se resolvem de imediato. Além disso, possibilitam as parcerias a 
superação de alguns tradicionais vícios encontráveis na contratação 
pública tradicional, tais como: as derrapagens nos custos e nos 
prazos, pelo que o recurso à celebração de vínculos de colaboração, 
como inegável tendência contemporânea, se apresenta, nesta 
oportunidade, como a medida mais adequada para se garantir 
a sustentabilidade da política pública setorial de interiorização do 
atendimento ambulatorial, com eficácia (assegurando a universalida-
de do direito à saúde), eficiência (com a boa utilização dos recursos 
disponíveis para garantir o equilíbrio das contas públicas) e respon-
sabilização (mediante atribuição de responsabilidade aos parceiros 
privados pelo incumprimento dos objetivos e pelas ineficiências). O 
fato é que, historicamente, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
não tem, pela via da execução direta, conseguido dar cumprimento 
às suas finalidades institucionais, de tal arte que se a celebração 
de parcerias pode proporcionar, como a realidade demonstra, 
resultados melhores e mais satisfatórios aos usuários dos serviços 
de saúde pública, os vínculos de colaboração, como alternativa 
jurídica e socialmente viável, devem, pois, ser prestigiados pelo 
Poder Público.

A propósito, com a transferência da execução de 
atividades materiais de cuidados em saúde, tem podido a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) se dedicar à tarefa magna de, mediante 
o exercício de atividade exclusiva de Estado, elaborar e coordenar a 
implantação de política pública sanitária no território goiano, cabendo 
aos parceiros privados, com expertise, especialização e tecnologia, 
promover, assim, o gerenciamento de unidades de saúde. Neste 
sentido, a gestão burocrática, com execução direta pelo Poder 
Público, dá lugar à gestão por metas e análise de resultados das 
atividades executadas pelos privados. Em tal recôncavo, o rela-
cionamento compartilhado - e não mais exclusivo -, com clareza e 
transparência na articulação das políticas públicas, confere ao Ente 
de Estado a assunção de um papel mais estratégico na condução 
dos assuntos públicos, em cujo fenômeno uma nova forma de 
governança pública encontra lugar.

A gestão por metas e análise de resultados, a que se 
submete o parceiro privado,está consubstanciada no cumprimento 
de obrigações fiscais e financeiras, na prestação de informações 
periódicas acerca do funcionamento da unidade, além da quantifica-
ção de metas alcançadas, previstas no Anexo II, e da metodologia 
de cálculo, definida no Anexo III, ambos do Termo de Referência, 
a ser entregue até dia 10 do mês subsequente, por meio de for-
mulário,enviado via sistema informatizado, que guardará conexão 
com os sistemas utilizados pelo parceiro público, definidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde e por meio dos registros no Sistema 
de Informação Ambulatorial - SAI, para que, somente então, seja 
efetuado o repasse dos recursosprevistos.

Mas além disso tudo, sob a perspectiva da eficiência 
econômica, por mim já referida, cabe reconhecer que a um custo 
menor para o Poder Público, os vínculos de parceria permitem, por 
conseguinte, economia considerável na utilização dos recursos, 
ao mesmo tempo em que a atuação dos privados proporciona a 

prestação de cuidados em saúde de muito melhor qualidade, por 
possuírem capacidade para dar resposta, de forma mais adequada, 
efetiva e com flexibilidade operacional, a uma determinada 
necessidade social.

No caso dos presentes autos, o montante econômi-
co-financeiro a ser despendido com a POLICLÍNICA - UNIDADE 
GOIANÉSIA, por meio de repasses ao futuro parceiro privado, 
está estimado em R$ 966.555,30 (novecentos e sessenta e seis 
mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)para o 
primeiro mês; R$ 1.086.735,03 (um milhão e oitenta e seis mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e três centavos) para o segundo 
mês; R$ 1.412.236,45 (um milhão quatrocentos e doze mil, duzentos 
e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para o terceiro 
mês; e, R$ 1.569.665,84 (um milhão quinhentos e sessenta e nove 
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) 
a partir do quarto mês, sendo de R$ 74.100.489,58(setenta e 
quatro milhões e cem mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta e oito centavos) o dispêndio total, a título de fomento 
público, projetado para os 48 (quarenta e oito) meses de vigência 
do contrato de gestão, tudo conforme Nota Técnica de Estimativa 
de Custo Operacional (SEI 9522020) e Requisição de Despesa 
(SEI 9521377), efetuado mediante a liberação deparcelas mensais 
gradativas, conforme descrito no Anexo Técnico IV, das Especifica-
ções Técnicas (SEI 9634608) com as observações constantes do 
DESPACHO No 762/2019 - SUPER- 03082 (SEI 9690215), sendo o 
valor composto de uma parte fixa correspondente a 90% (noventa 
por cento) do orçamento mensal e uma parte variável corresponden-
te a 10% (dez por cento), com base na avaliação de indicadores de 
desempenho.

Vislumbro,de igual sorte,que os valores estimados 
possuem correspondência àsdiretrizes orçamentário-financeiras 
estabelecidas para o Estado de Goiás, na forma do DESPACHO 
No 00989/2019 - Anexo II (SEI 9660243), que, por determinação 
expressa do Ordenador de Despesa, indica o código e a descrição 
do programa de ação onde deve ser apropriada/enquadrada a 
despesa pretendida, atendendo aos objetivos previstos no Plano 
Plurianual em vigor, além da autorização daJunta de Programação 
Orçamentária e Financeira,através do DESPACHO No62/2019 
- JUPOF- 17809 (SEI 9926251), e Declaração de Adequação 
Orçamentária e Financeira (SEI 9671821).

Ressalvo que a Programação de Desembolso Finan-
ceirodeverá constar no instrumento convocatório, não constituindo 
embaraços à decisão quanto ao modelo de gestão pretendido.

Enfim, estou convencido, a partir de dados objetivos 
extraíveis da realidade, que o modelo de gestão por meio de 
organizações sociais, em especial na área da saúde, confere ao 
parceiro privado autonomia real na gestão, o que, somado a todas 
aqueloutras vantagens por mim já referidas, contribui para o alcance 
de patamares mais altos de eficiência das ações que são realizadas 
pelas organizações sociais, notadamente por meio da flexibilidade 
que com tal ajuste é alcançada.

Não é demais dizer que as administrações são cada 
vez mais dependentes da atuação do particular, sendo carentes não 
apenas de recursos privados, mas de informação e colaboração, 
encontrando-se o setor púbico crescentemente fragilizado em face 
da multiplicidade e força dos interesses em conflito, afetados pela 
própria atividade administrativa e pela dimensão e variedade das 
demandas que lhes são dirigidas cotidianamente.

Daí ser dito que as parcerias com as entidades privadas 
sem fins econômicos aparecem no quadro - e no epílogo - de um 
processo tradutor de uma mutação de paradigma do perfil do Estado, 
em que este, paulatinamente, assume cada vez mais um papel de 
regulador, fiscalizador, indutor e fomentador da atuação do setor 
privado na prestação de serviços e/ou atividades relevância pública, 
e menos de executor direto. Por outas palavras, o aparato público 
diminui, de um modo tendencialmente geral, mas são ampliadas as 
suas responsabilidades, dilatando-se a interferência do Estado na 
regulação, no controle e na fiscalização no plano do fomento das 
atividades de interesse social.

Assim é que, em atendimento ao que preceitua 
o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual no 15.503, de 28 de 
dezembro de 2005, com redação dada pela Lei estadual no 18.331, 
de 30 de dezembro de 2013, por concluir que a atividade em causa 
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está associada a objetivos públicos, tenho por bem, no exercício de 
minha competência governamental, decidir pela adoção de modelo 
de gestão compartilhada para a prestação de serviços públicos 
de saúde no âmbito da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE 
GOIANÉSIA, por meio da celebração de contrato de gestão com 
organização social de saúde, nos estritos termos do que estabelecem 
aquelas leis de regência, ante o reconhecimento de que a medida 
mostra-se por tudo adequada ao atendimento do interesse público.

Com a publicação deste ato no Diário Oficial do Estado, 
encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), para prosseguimento.

GOVERNADORIA DO ESTADO, em Goiânia, 14 de 
novembro de 2019, 131º da República.

RONALDO RAMOS CAIADO
GOVERNADOR

<#ABC#156094#4#186183/>

Protocolo 156094
<#ABC#156095#4#186184>

PROCESSO Nº 201900010038461, que 
versa sobre modelo de gestão compartilha-
da na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE 
QUIRINÓPOLIS, por meio da celebração de 
ajuste de parceria com organização social 
de saúde.

DESPACHO Nº 500 /2019 - Cuidam os presentes autos 
de procedimento de chamamento e seleção de organização social 
de saúde visando à celebração de contrato de gestão para o ge-
renciamento, a operacionalização e execução de ações e serviços 
de saúde, em regime de 12 horas/dia, de segunda à sexta-feira, no 
âmbito da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE QUIRINÓPOLIS, 
localizada à área institucional no 01, limitada pela Rua 03, Rua 
05, Rua 04 e Rua 01, localizada no Bairro Residencial Atenas, 
Quirinópolis - Goiás, CEP 75.860-000. A partir da celebraçãodo 
respectivo ajuste, cujos termos essenciais se encontram descritos 
no Termo de Referência (SEI 9523072), pretende o Poder Público 
estadual cometer ao setor privado filantrópico - organização social 
- a execução de serviços de relevância pública na área de cuidados 
médicos.

Várias são as razões que me levam, na condição de 
decisor político, a adotar, no Estado de Goiás, o modelo de gestão 
disciplinado pela Lei estadual no 15.503, de 2005, para execução 
de determinados serviços e/ou atividades de relevância pública, 
em especial, como se passa no presente caso, para a oferta de 
atividades ambulatoriais de alta resolubilidade em diagnóstico e 
orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, com 
vistas a apoiar os serviços de atenção básica de saúde.

De se assinalar que o projeto de implantação policlínicas 
está inserido no contexto de modernização gerencial dos serviços 
de saúde, atualmente em curso no Estado, cuja proposta consiste 
em ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais de 
média complexidade, colaborando, assim, para o aperfeiçoamento 
e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de 
Goiás.

Desde logo, reconhecida deve ser a dificuldade que o 
setor da saúde enfrenta no que diz respeito a conciliar, de um lado, 
o atendimento às normas de contratação administrativa e os seus 
inevitáveis procedimentos e trâmites burocráticos, por outro lado, 
com a oferta de uma resposta pública satisfatória às necessidades 
da população relativamente aos bens e serviços de saúde.

Em tal circunstância, é preciso admitir que o modelo 
institucional das organizações sociais apresenta claras vantagens 
em relação à administração estatal, para o que é emblemático o 
caso das aquisições de bens e contratações de serviços. Em razão 
de o regulamento de compras, aquisições e contratações de uma 
organização social (art. 4o, VIII c/c art. 17, ambos da Lei estadual no 
15.503, de 2005) não se encontrar sujeito ao regime jurídico único (e 
rígido) da Lei federal no 8.666, de 1993, grandes são os ganhos de 
agilidade e de qualidade, com reflexos, sobretudo, na conservação 
do patrimônio público cujo uso é cedido à organização social ou 
patrimônio porventura adquirido com recursos públicos.

No que se refere à gestão organizacional em geral, a 
vantagem evidente do modelo de gestão por meio de organizações 
sociais é o estabelecimento de mecanismos de controle finalísticos, 
ao invés de meramente processualísticos, como costuma acontecer 
no caso da Administração Pública, já que a avaliação da gestão 
de uma organização social dar-se-á mediante a avaliação do 
cumprimento de metas estabelecidas no respectivo contrato de 
gestão, ajuste que possui nítida natureza convencional, em nada 
se assemelhando aos típicos contratos administrativos de prestação 
de serviços.

Além disso, a participação dos setores privado e social 
busca progressiva racionalização das funções de financiamento, 
segundo princípios de eficiência, responsabilização e contratuali-
zação. Isto porque os contratos de gestão incentivam a realização 
de procedimentos eficientes e adequados às necessidades, 
contribuindo para diminuir elementos de rigidez que, como alinhado, 
caracterizam as culturas burocráticas, normalmente dispendiosas e 
inflexíveis. Tem-se em tal modelo, como se percebe, uma evidente 
reforma gerencial, já que permite a reconstrução do Estado em 
novas bases, com o reconhecimento de que a perspectiva de 
políticas públicas vai além da perspectiva de políticas governamen-
tais, em cujo cenário emerge a importante e inafastável participação 
do Terceiro Setor.

O modelo já é adotado no Estado de Goiás e, desde 
janeiro de 2019, vem passando por um linde de reestruturações de 
gestão, para maximizar resultados a um custo adequado, mediante 
fiscalização apurada e repensada.

A realidade local tem demonstrado, com modelo, aliás, 
já consagrado em outros Estados da Federação, destacando-se São 
Paulo e Rio de Janeiro, que a gestão dos privados, por meio de 
atuação gerencial e com foco no atingimento de metas e resultados 
fixados pelo Poder Público, tem vindo a proporcionar satisfatórios 
resultados na oferta de cuidados em saúde, com regularidade em 
sua prestação, ampliação dos serviços colocados à disposição dos 
utentes, aumento do número geral de leitos, cirurgias, consultas e 
exames, o que, como não poderia deixar de ser, tem vindo a provocar 
um importante aumento da demanda por tais necessidades socais, 
na contraface do que surge para o Estado o impostergável dever de, 
paulatinamente, ofertar as respectivas prestações materiais, com in-
tegralidade no atendimento e garantia de acesso universal.

É, portanto, esse ideal de prestação de serviços em 
saúde, dotado do mais alto coeficiente de qualidade, que, em minha 
gestão governamental, procuro agora imprimir à futura POLICLÍNICA 
REGIONAL - UNIDADE QUIRINÓPOLIS, no âmbito da Macrorregião 
Sudoeste de Goiás, a capacidade de abranger 28 (vinte e oito) 
municípios e população estimada em 635.709 (seiscentos e trinta 
e cinco mil setecentos e nove) habitantes, cabendo ao referido 
equipamento público de saúde, em fase final de construção, garantir 
serviços especializados de média complexidade e alta resolutivida-
de em articulação com a atenção básica e assistência hospitalar, 
oferecendo à população da região o acesso ambulatorial às espe-
cialidades médicas diversas, tudo conforme informações contidas 
no Termo de Referência, por meio da atuação de parceiro privado 
que, conforme se extrai da realidade goiana, tem demonstrado 
possuir maior rigor e melhor capacidade de gerenciamento, quando 
comparado ao Poder Público.

Voltando ao ponto inicial: a execução de cuidados 
em saúde de forma direta pela administração tem encontrado 
remarcadas dificuldades de variadas ordens. Para além de 
problemas burocráticos, que, não raro, impedem uma atuação mais 
expedita e menos onerosa do ente público, reconhecido deve ser 
também que grandes e complexas estruturas administrativas, no 
interior das quais vários órgãos têm de atuar para o alcance de 
determinada providência, contribuem sobremaneira para emperrar 
o agir administrativo.

Mas não é só isso. Sofrem as administrações públicas 
com a desprofissionalização da função pública, à qual se soma 
ainda a carência de mãodeobra. Outrossim, problemas associados 
à gestão e à falta de planejamento, se é certo que devem ser objeto 
de firme correção por parte do Poder Público, não se resolvem 
de imediato. Além disso, possibilitam as parcerias a superação 
de alguns tradicionais vícios encontráveis na contratação pública 
tradicional, tais como: as derrapagens nos custos e nos prazos, 
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