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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE O PROJETO 

ENVIADO À CÂMARA CRIANDO A AUTARQUIA “REDE MÁRIO GATTI” 

Campinas, 21 de Fevereiro de 2018. 

1. A competência legal do Conselho Municipal de debater, submeter ao seu pleno e 

deliberar sobre um projeto que modifica o modelo de gestão do SUS-Campinas, é 

garantida em Leis Federais (Lei 8080, de 19 de setembro de 1990; Lei 8142, de 28 de 

dezembro de 1990) e nas Leis Municipais (Lei Orgânica do Município de Campinas e Lei 

13230 de 21 de dezembro de 2007). Apesar disso encaminhamento do projeto 

apresentado pelo executivo de criação da autarquia pública “Rede Mário Gatti” ignorou o 

Controle Social e em nenhum momento buscou a participação do Conselho na sua 

elaboração.  Os debates públicos ocorridos até o momento foram iniciativa do Conselho 

Municipal e não tiveram a presença do Secretário Municipal de Saúde. 

 

2. O Projeto, ao criar uma AUTARQUIA, reforça o regime jurídico de direito público. Nesse 

aspecto o PL atende deliberações anteriores do Conselho que defende a gestão pública e 

combate a fragmentação do SUS que se dá através da entrega de serviços para 

diferentes gestores privados através de Organizações Sociais (OS). Essa forma de 

privatização da gestão do SUS tem sido no Brasil inteiro, uma solução para driblar a 

chamada “Lei de Responsabilidade Fiscal” o que além de fragmentar o sistema, tem sido 

um fator incontrolável de corrupção e desvios de recursos públicos, como o que se viu em 

Campinas recentemente com a OS Vitale no Complexo Hospitalar Ouro Verde, que 

está sob investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

 

3. O PL, no entanto, deixa muitos aspectos indefinidos: não estabelece claramente a relação 

da Autarquia com a Secretaria de Saúde; não estabelece se a Autarquia se submeterá ao 

Plano Municipal de Saúde e não se refere a compromissos claros de integração com a 

rede básica e especialidades. Estas lacunas do projeto são gravíssimas pois 

desrespeitam o princípio fundante do SUS da INTEGRALIDADE e do sistema construído 

em rede (tema defendido em todas as instâncias do SUS e preconizado por órgãos 

internacionais para garantir direitos e racionalidade do sistema). 

 

4. Os recursos a serem repassados para a Autarquia serão provenientes de orçamento 

próprio, recursos federais e estaduais, portanto, por força da Lei, passarão pelo Fundo 
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Municipal de Saúde. A aprovação dos repasses, traduzidos na prestação de contas 

periódica, terão que forçosamente passar pela aprovação do Conselho. Caso isso não 

ocorra surgirão questões legais e os órgãos de controle do executivo terão que ser 

acionados (Tribunal de Contas e Ministério Público). Por isso o Conselho Municipal não 

pode ser ignorado, como está sendo na elaboração do PL.  

 

5. O PL também deixa uma lacuna no que diz respeito às áreas das especialidades que são 

importantes tanto no Ouro Verde como no Mário Gatti. Sendo que a integração dessas 

áreas com a rede básica é crucial para construção da rede integrada e para 

enfrentamento de graves problemas pelos quais passa a população atualmente.  

 

6. O Art. 2º, Parágrafo Único, ao abrir espaço para parcerias com “entidades públicas e 

privadas” permite terceirizações e fragmentação da rede já alimentada pelo projeto. O 

PL cria a possibilidade de que a rede de urgência e os hospitais sejam retalhados para 

gestão de diversas empresas. Trata, de maneira superficial numa única frase,algo 

bastante complexo como as parcerias com a rede privada e pública indicando que 

atuarão de “maneira integrada às políticas federais, estaduais e municipais”. 

 

7. No Art. 5º fala que todos os recursos da Rede Mario Gatti serão compartilhados entre os 

serviços que a comporão, incluindo RH. Mas o HMMG atualmente não possui quadro de 

pessoal específico. Não fica claro como será a criação deste quadro para a Autarquia. 

Não há também previsão do quadro necessário para toda a rede incluindo agora os PAs 

(melhor seria dizer UPAS, para falar a linguagem do SUS) e para o Ouro Verde. Só neste 

hospital seriam necessários 1600 cargos. Não há dimensionamento de pessoal para 

um projeto em que essa questão é talvez a mais relevante de todas. 

 

8. No modelo de gestão da Autarquia não há menção à criação de nenhuma instância de 

participação dos trabalhadores e também não há referência a como se constituirão as 

instâncias do Controle Social, contrariando mais uma vez os princípios doutrinários do 

SUS. 

 

9. No Art. 11 fala que a “Rede Mário Gatti terá quadro próprio constituído por 

servidores”, mas o Art. 12 prevê explicitamente a terceirização de pessoal – campo 
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aberto para o “fatiamento” da gestão dos trabalhadores. Com as indefinições 

apontadas acima de dimensionamento ficamos sem entender como será composta a 

força de trabalho e qual a estratégia para enfrentar os limites da chamada “Lei de 

Responsabilidade Fiscal.” 

 

10. No Art. 38 Inciso V, quando fala da dotação orçamentária que contará com os seguintes 

recursos: “rendas decorrentes de prestação de serviços mediante remuneração não 

vinculados aos serviços públicos de saúde gratuitos à população”. Que rendas seriam 

essas? Pretende-se vender serviços do SUS para a rede privada?  Discordamos 

radicalmente dessa possibilidade aberta no PL.  

 

11. O PL não apresenta solução para a transição do Hospital Ouro Verde, o que é também 

muito grave considerando que esse é um hospital estratégico para o SUS Campinas e 

que em torno de 1500 trabalhadores aguardam respostas para sua situação trabalhista 

com a mudança de gestão. 

 

Pelos motivos acima o Conselho Municipal de Saúde manifesta-se contrário 

ao PL tal qual ele está sendo apresentado e propõe que discussões mais 

aprofundadas possam ser realizadas para que o PL realmente contemple um 

modelo de gestão pública que vá ao encontro da construção de um SUS 

100% público, que respeite os princípios constitucionais do SUS e atenda os 

interesses da população de Campinas. 

 

Proposta que será apresentada ao Pleno de 21/02/2018. 
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