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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CURSO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: MODALIDADES, PLANOS OPERATIVOS, 

AVALIAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

Coordenadora: Marcia Marinho Tubone - Assessora Técnica e Coordenadora da Estratégia 

Apoiadores do COSEMS/SP 

 

 

 

Justificativas: 

 

A gestão municipal para garantir atenção à saúde, de acesso integral e de qualidade, tem 

amparo na Constituição Federal (Artigo 199) para buscar, na iniciativa privada, ações e serviços 

de saúde, de forma complementar, quando a rede de serviços própria for insuficiente para atender 

as necessidades de saúde da população da área de abrangência sob sua responsabilidade. 

 

A participação dos serviços privados contratados deve se dar por meio da celebração de 

vínculos formais entre gestores e prestadores de serviços de saúde, respeitando aspectos legais, 

administrativos e financeiros, e garantindo mecanismos de controle por parte dos Secretários 

Municipais de Saúde, responsáveis pela gestão dos serviços. Devem conter objetivos claros, com 

definição de metas quantitativas e qualitativas na prestação de serviços, que dialoguem com as 

prioridades definidas pela gestão municipal nos seus instrumentos de planejamento. 

 

Nesta perspectiva, sempre se apresentou como desafio para a gestão municipal, e a 

pandemia da Covid-19 só evidenciou ainda mais, com toda sua força, a necessidade de construir 

planos operativos, como parte integrante dos instrumentos formais de contratação, com ofertas de 

ações e serviços que atendam e se adequem, sempre que necessário, às necessidades da população, 

expressas nos diferentes instrumentos de planejamento da gestão municipal.  

 

Os Contratos devem, ainda, conter mecanismos efetivos de monitoramento, fiscalização e 

regulação, com vistas a garantir o cumprimento e a revisão sistemática das ações e dos serviços 

contratados. 

 

Assim, este Curso propõe apresentar, alinhar e discutir aspectos e elementos fundamentais 

para a elaboração do instrumento formal, Contrato de Serviço. 
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Objetivos:  

• Discutir a contratação de serviços, oferta e necessidades dos Municípios e da Região de 

Saúde, articuladas com o processo de planejamento do SUS;  

• Apresentar os pressupostos administrativos, legais e financeiros da contratação e 

contratualização de serviços e suas cláusulas essenciais;  

• Alinhar conceitos relativos à natureza jurídica dos prestadores de serviços da iniciativa 

privada, contratados pela gestão municipal, e sobre os instrumentos legais correspondentes 

a cada um deles; 

• Dar conhecimento aos aspectos fundamentais para a construção de Planos Operativos dos 

Contratos dos Serviços de Saúde, com definição e formalização das metas quantitativas e 

qualitativas, observando os preceitos legais e jurídicos; 

• Apresentar mecanismos efetivos da gestão para fiscalização, monitoramento e regulação 

dos Contratos 

 

 

Programação 

 

 

Dia 16 de março de 2022 – (quarta-feira) – Período da manhã 

 

09:00 às 09:15 horas - Abertura - Objetivos do Curso e dinâmica da programação do dia 

 Marcia Marinho Tubone, Assessora Técnica e Coordenadora da 

Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP 

  

09:15 às 10:00 horas - Fundamentos dos Contratos de Serviços de Saúde 

 Clarisvan do Couto Gonçalves, Assessor Técnico de Gabinete da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos e Apoiador do 

COSEMS/SP 

  

10:00 às 10:45 horas - Aspectos Gerais da Contratação de Serviços de Saúde 

 Tadahiro Tsubouchi, Diretor do Instituto de Direito Sanitário (IDISA) e 

Consultor Jurídico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS)  

  

10:45 às 11:15 horas - Debate  

  

11:15 às 12:30 horas - Contratualização de Serviços de Saúde 

 Valéria Alpino Bigonha Salgado, Diretora Regional do IDISA na Região 

Centro-Oeste  

  

12:30 às 12:50 horas - Debate  

  

12:50 às 13:00 horas - Considerações Finais 
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Dia 16 de março de 2022 – (quarta-feira) – Período da tarde 

 

14:00 às 14:45 horas - Construção dos Planos Operativos – Metas quantitativas e 

qualitativas 

 Antônio Claudio Galvão, Apoiador do COSEMS/SP 

  

14:45 às 15:10 horas - Debate  

  

15:10 às 15:55 horas - Prestação de Contas do Contrato de Serviços 

 Edivaldo Alves Trindade, Coordenador Executivo de Avaliação e 

Controle da Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara e Apoiador 

do COSEMS/SP 

  

15:55 às 16:20 horas - Debate  

  

16:20 às 17:00 horas - Narrativa da experiência do município de Guararapes no 

acompanhamento e monitoramento de Contrato com Serviço de 

Atenção Hospitalar 

 Sabrina de Cristo Ramos, Secretária Municipal de Saúde de 

Guararapes 

  

17:00 às 17:25 horas - Debate  

  

17:25 às 17:50 horas - Considerações Finais 

  

17:50 às 18:00 horas - Avaliação e Encerramento 
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