
CURITIBAde verdade
Informativo do Sismuc   Especial Saúde                  fevereiro/2011

Confira mais

P. 2 P. 4

Hospital do Idoso
pode virar
cabide de emprego

Prefeito aprova fundação sem
debater assunto com a sociedade

Juiz explica porque proibiu
terceirizações na saúde no
Maranhão

Depois de utilizar R$ 14,2 milhões de
dinheiro público do governo federal para

construção do Hospital do Idoso, quem
vai de fato se beneficiar da estrutura é o

grupo político que estiver à frente da
prefeitura de Curitiba.

Confira mais na página 2.
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Controle Social é a
descentralização do Estado

motivando grupos de
pessoas a solucionar

problemas sociais, tendo
este amparo legal e

constitucional, ou seja, é a
participação social na

gestão publica.

Esta participação se torna mais efi-

ciente e constante porque a sociedade bra-

sileira está mais participativa e mais pre-

parada para reparar os conflitos sociais.

Esta solução se torna mais rápida por-

que a própria sociedade que sofre com

os conflitos é a mesma que busca os me-

canismos para reparar essas deficiências.

O Controle Social é um instrumen-

O que é Controle Social
to democrático no qual há a participação

dos cidadãos no exercício do poder, colo-

cando a vontade social como fator de ava-

liação para a criação de metas a serem

alcançadas no âmbito de algumas políticas

publicas. Ou seja, é a participação do Esta-

do e da sociedade conjuntamente em que o

eixo central é o compartilhamento de res-

ponsabilidades com o intuito de tronar mais

eficaz alguns programas públicos.

A ampliação do controle social incide

de maneira expressiva na administração.

Pode-se citar constitucionalmente a edição

de lei regulamentando as formas de partici-

pação do administrado seja direta ou indi-

retamente. Um dos exemplos é a lei que

cria o Programa Bolsa Família, que estabe-

lece o controle social como um de seus com-

ponentes que garante a participação efetiva

da sociedade na execução do programa.

Prefeito aprova
fundação sem
debater assunto
com a sociedade

Mecanismos de controle
social, composto por

organizações de
trabalhadores e populares

foram ignorados por
Luciano Ducci

A gestão de Luciano Ducci aplicou um

dos maiores golpes contra os servidores

público municipais e a população de Cu-

ritiba. O prefeito é o principal res-

ponsável pela aprovação da Fun-

dação na saúde da cidade, enviado o projeto

às pressas e sem o devido tempo para análise

e debate com a sociedade.

Em reunião extraordinária, representan-

tes da secretaria municipal de saúde apresen-

taram o projeto de Fundação de Direito Pri-

vado para atendimento na área da saúde ao

conselho municipal de saúde. A proposta foi

aprovada pelos conselheiros por 28 votos con-

tra apenas 6. A minuta do projeto de lei

foi encaminhada via e-mail às 12h35 aos

conselheiros e colocada em votação às 14

horas, do dia 27 de novembro.

Além disso, durante a reunião, houve en-

caminhamentos dos conselheiros que não fo-

ram colocados para apreciação da plenária.

Entre elas a realização de audiência pública

para que mais pessoas pudessem avaliar a

medida e o pedido de uma segunda reunião

para votação da proposta de fundação. Es-

tes pedidos nem sequer foram colocadas para

avaliação dos demais conselheiros.

“Não houve tempo hábil para que os

conselheiros pudessem avaliar a medida”,

reclama Irene Rodrigues, secretária de as-

suntos jurídicos do Sismuc.

Fundação é inconstitucional

Já existe, inclusive, uma Ação Direta

de Inconstitucionalidade (Adin) tramitan-

do na justiça que questiona a legalidade das

fundações na área de saúde. O argumento

principal está baseado na obrigatoriedade

do Estado responsabilizar-se integralmen-

te pelos serviços de saúde pública.

Desde que a proposta foi encaminha-

da à câmara, sindicatos, incluindo o Sismuc,

e movimentos como o Fórum Popular de

Saúde (Fops) se posicionaram contraria-

mente à medida. Com o pouco tempo de

debate e sem uma discussão aberta com a

sociedade, o prefeito conseguiu, em pou-

co tempo, avançar em uma ação que é en-

carada como um ataque aos direitos dos

trabalhadores e ao serviço público.



CURITIBAde verdade
3Informativo do Sismuc

Especial Saúde
fevereiro/2011

MP luta para que PR aplique 12% em saúde

Depois de utilizar R$ 14,2
milhões de dinheiro público

do governo federal para
construção do Hospital do
Idoso, quem vai de fato se
beneficiar da estrutura é o
grupo político que estiver à

frente da prefeitura de
Curitiba.

A partir de março deste ano, quando

o espaço será inaugurado, quem gerenciará

o hospital será a Fundação Estatal de Aten-

ção Especializada em Saúde (Feas). Trata-

se de uma organização com membros in-

dicados pelo prefeito responsável por fatiar

os serviços a serem oferecidos. Ao invés

de servidores concursados, serão contrata-

dos trabalhadores, que atuarão de forma

terceirizada.

Apenas dois
vereadores
votaram
contra
projeto

Em votação realizada no

dia 13 de dezembro de 2010,

foram anotados 24 votos fa-

voráveis ao projeto e apenas

vereadores 2 contrários. Além

da Prof. Josete, o vereador

Pedro Paulo (PT) também foi

contrário. A proposta, enca-

minhada pelo prefeito Lu-

ciano Ducci em outubro do

ano passado, já foi aprovado

em primeiro e segundo tur-

no e deve ser publicada em

breve.

A medida modifica a lei

orgânica do município, inse-

rindo as fundações como

modelo de gestão possível no

poder público de Curitiba.

Fundação terceiriza atendimento e
abre brecha para “cabide de emprego”

Na opinião da vereadora professora

Josete (PT), há um risco grande do hospital

ser transformado em cabide de emprego e

do município gastar mais do que se os pro-

fissionais fossem servidores. “Os médicos

serão contratados diretamente pela fundação

por currículo e não por concurso público.

Também estão previstos cargos de assesso-

res. Isso pode comprometer a qualidade do

serviço que será prestado, pois pessoas po-

dem ser contratadas por proximidade e não

por qualificação técnica”, lembra ela.

“Em uma fundação estatal você cria di-

ferenciações salariais e de carreira em relação

aos servidores do município, pois ao invés

do concurso, o contrato é via CLT, com sa-

lário diferenciado. E como o projeto prevê

que o município pode ceder servidores, pode

ter duas categorias dentro do mesmo espa-

ço”, afirma Josete, uma das poucas que se

posiciona contra a fundação.

Sem regulamentação da
Emenda Constitucional 29, os
governos incluem na conta da

saúde gastos como
saneamento, fundos para
pagamento de pessoal e

programas sociais

Em sete anos, o Paraná deixou de investir

R$ 2,8 bilhões na saúde, sem correções monetá-

rias. A verba, que representa o orçamento inte-

gral da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para

2011, segundo a Lei Orçamentária Anual, está

em discussão por meio de quatro ações civis

públicas propostas pelo Ministério Público (MP)

no período entre 2000 e 2007. Na semana de

aniversário da instituição, os promotores da Saú-

de assumem como maior dificuldade o cumpri-

mento do porcentual mínimo de 12% exigido

pela Constituição Federal, por parte do estado.

Historicamente, o Paraná destina o porcentual

necessário, mas o problema está na aplicação

desses recursos.

A dificuldade do MP passa pela regulamen-

tação da Emenda Constitucional 29, que estabe-

lece especificamente o que se define como inves-

timento em saúde. Elaborada há dez anos, a nor-

ma raramente teve discussões concretas na Câ-

mara dos Deputados, em Brasília. Com isso, os

governos incluem na conta da saúde gastos como

saneamento, fundos para pagamento de pessoal

e programas sociais. No Paraná, um exemplo

disso é o programa Leite das Crianças. Criado

com a intenção de diminuir a desnutrição por

meio da distribuição de leite, o programa é con-

siderado investimento em saúde.

Mesmo enquanto não há definição em rela-

ção à regulamentação da Emenda Constitucio-

nal 29, o MP promete ajuizar ações exigindo o

cumprimento da Constituição Federal. “Sem fi-

nanciamento adequado, não há como executar o

serviço da forma adequada”, afirma a promo-

tora de justiça de Proteção à Saúde Pública Si-

mone Maria Tavarnaro Pereira. O MP, assim

como o Ministério da Saúde, é um dos órgãos

que defende a legislação como autoaplicável. Ou

seja, em tese, não haveria necessidade de uma re-

gulamentação. Essa, entretanto, é uma discussão

acalorada no subjetivo universo do Direito.

Conteúdo extraído do jornal Gazeta do Povo de

16/12/2010

Vereadora Profes sora Josete,
uma das poucas da câmara que se

posiciona contra as fundações.
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Jornal do Sismuc: Que questões lhe con-

venceram a acatar a ação civil pública,

proibindo a terceirização de serviços de

saúde no Maranhão?

Carlos Castro: Basicamente foi o seguinte: a

constituição federal estabelece que o setor pri-

vado pode entrar de forma complementar

no sistema de saúde. Aqui não. Aqui no

Maranhão estava se privatizando mesmo a

saúde, porque não havia nenhum acréscimo,

pelo contrário, há até redução do quadro.

Determinadas especialidades médicas não

havia mais médicos públicos contratados, não

havia mais nenhum especialista público. To-

dos os médicos que prestavam serviço para

o estado eram de empresas privadas. Fora que

também havia uma ingerência nestas entida-

des privadas, que a contratação era direcionada

diretamente pelo Estado, pelo gestor. O gestor

escolhia o médico que ele queria que a entida-

de privada contratasse. Há mais de 15 anos

não se faz concurso no estado para a saúde.

Todo o quadro foi sendo terceirizado, uns

com cooperativas, mas a maioria com enti-

dades terceirizadas mesmo. Tinha Cruz Ver-

melha, Oscip, OS, fundação, cooperativa, to-

dos os meios que já se pensou para terceirizar

eles utilizaram.

JS: Na sua opinião, qual o maior proble-

Juiz explica porque proibiu
terceirizações na saúde no Maranhão

O juiz do trabalho Carlos Gustavo Brito Castro, da 6ª Vara
do Trabalho de São Luís, no Maranhão, ganhou

notoriedade ao acatar uma ação civil pública do Ministé-
rio Público do Trabalho, proibindo a terceirização de

serviços públicos de saúde estadual. Fatos como este
podem servir de exemplo para o que vem ocorrendo em
Curitiba, onde se propõe a terceirização dos profissionais
que atuarão no Hospital do Idoso. O caso no Maranhão,
julgado em janeiro do ano passado, está sob recurso e

terá um novo julgamento no Tribunal Regional do
Trabalho. Por enquanto, multas estão sendo aplicados ao
estado e às fundações, cooperativas e oscip’s. Confira na

entrevista, quais motivos levaram Castro a proibir as
terceirizações:

ma da terceirização na saúde pública?

CC: O primeiro problema que eu vejo é a

falta de controle do Estado. A partir do mo-

mento que ele passa para o terceiro ele já

não controla o serviço que ele está fazendo.

Fica na mão da entidade terceirizada que

pode simplesmente chegar e dizer: “não vou

mais prestar o serviço”, e a situação fica lar-

gada. Outro prejuízo para a população: se

você contrata o terceiro, essa entidade tem

que ganhar alguma coisa para contratar o

profissional, então o prestador ainda ganha

algo mais, quer dizer,  se torna mais caro

para o Estado, porque ninguém faz a

intermediação de graça. E por fim, o que

entra mais na nossa seara, é a burla do con-

curso público. Nunca é igual você não ter o

servidor público com responsabilidade, com

os requisitos que se exige para preencher um

cargo público de saúde.

JS: Nos três níveis do executivo, verifi-

camos posições favoráveis à implanta-

ção de fundações e Oscips. Como o se-

nhor vê isto?

CC: Na verdade, o Estado busca tirar sua

responsabilidade direta. Eu não vejo muita

diferença do Estado criar ou contratar uma

fundação assim como uma terceirizada. É

uma contratação com precarização dos

direitos do servidor público. Ele busca contra-

tar por uma entidade privada para que ele seja

um patrão. Em vez de ser o Estado contratan-

do, precariza de qualquer maneira a relação.

JS: O senhor acredita que estes casos po-

derão ser julgados futuramente como

inconstitucionais?

CC: O governo federal não vê com maus olhos

este sistema, porque acaba também sendo um

modelo muito eficaz para o Estado. Ele aca-

ba tratando o serviço público como um ser-

viço privado e isso acaba facilitando alguma

coisa na execução e quem não está envolvido

diretamente com o serviço, a população, pode

até achar que é vantagem, sem saber o mau

que isso vai causar depois.

JS: Um dos argumentos que mais se ouve

é que isso vai agilizar as contratações.

CC: Facilita porque os mecanismos são mais

simples. Mas é melhor você ter o servidor

público qualificado, estimulado. É muito mais

vantagem do que cair neste tipo de adminis-

tração privada. “Ah! É melhor privada por-

que paga mais”, mas você está contratando

médico privado e ainda está pagando para a

empresa que terceiriza. Porque você não paga

bem o profissional de saúde e cobra dele? Paga

bem e exige bem?




